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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-585/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7133/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
AGRAVANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVADOS - LUCIANO SANTOS REZENDE, RAQUEL FERREIRA
DRUMMOND, ALEX MARIANO E ISABEL CRISTINA LOUVEM BRUNETI
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC-5096/2014 - 1) CONHECER
– DEIXAR DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO - 2)
NOTIFICAÇÃO – 3) DAR CIÊNCIA AO PREFEITO MUNICIPAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Recurso de Agravo apresentado pelo
Ministério Público de Contas, em face da Decisão TC 5096/2014 –
Plenário, proferida nos autos do Processo TC 4874/2014 de relatoria
do Exmo. Cons. Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, a qual
indeferiu a medida cautelar requerida pelo parquet em Processo
de Representação em face da Prefeitura Municipal de Vitória. Na
mesma Decisão foi indeferida a notificação do Sr. Luciano S Rezende
– Prefeito.
A Representação acima citada foi apresentada pelo MP de Contas
em face do Pregão Eletrônico n° 0202/2014, cujo objeto se trata da
prestação de serviços de manutenção de áreas verdes no município
de Vitória. E a abertura das propostas se deu no dia 30/06/2014.
Inicialmente, o Cons. Rodrigo Chamoun, com base nos arts. 125,
§ 3º c/c o art. 142, §1º, ambos da LC 621/2012, determinou,
por meio da DCM 610/2014, uma Justificação Prévia por parte
dos responsáveis, a fim de formar um juízo de certeza acerca da
concessão ou não da medida suspensiva pleiteada.
Após a análise das justificativas dos responsáveis, bem como análise

pela equipe técnica da documentação encaminhada, o relator
proferiu Voto indeferindo a medida cautelar suspensiva do certame,
por entender que não estavam presentes os pressupostos para a sua
concessão, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni Iuris,
no que foi acompanhado pelo Plenário desta Casa de Contas, por
meio da Decisão ora atacada. Determinou ainda a notificação dos
responsáveis, com a exclusão do Prefeito.
Inconformado com a Decisão proferida, o MP de Contas interpôs o
presente Agravo,
requerendo seu conhecimento e provimento para que seja concedido
efeito suspensivo na Decisão TC 5096/2014, ora atacada, bem como
a concessão de efeito ativo (provimento cautelar), a fim de que seja
determinada a suspensão do certame ora sob análise;
É o relatório. Segue a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando o afastamento do relator do Processo, Cons. Rodrigo
Chamoun por motivo de férias, a partir do sai 11/08/2014, conforme
CI 35/2014, razão pela qual o presente Recurso foi encaminhado à
Presidência desta Corte, nos termos do Parágrafo Único do art. 416
do RITCEES. Vejamos:
Art. 416. Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido,
a pedido, efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ad referendum
do colegiado, na primeira sessão subsequente, observada a
competência originária.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 127 da Lei Orgânica do Tribunal,
o efeito suspensivo ao agravo será concedido pelo Presidente.
No tocante ao cabimento do presente Recurso, vejamos o que prevê
o artigo 381 do RITCEES:
Art. 381. Da decisão que defere ou indefere a medida cautelar
caberá agravo.
Considerando que a Decisão Plenária TC 5096/2014 indeferiu a
medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público de Contas, entendo
cabível o presente Agravo.
Nos termos do art. 419 do Regimento Interno desta Corte, entendo
presente os requisitos de admissibilidade do Agravo, motivo pelo
qual conheço do presente Recurso.
Contudo, no tocante ao pedido do parquet de Contas para que seja
concedido efeito suspensivo ao Agravo, visando o sobrestamento
dos efeitos da Decisão TC 5096/2014, bem como a concessão da
medida cautelar indeferida, importante citar o artigo 416 do nosso
Regimento Interno. Vejamos:
Art. 416. Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido,
a pedido, efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ad referendum
do colegiado, na primeira sessão subsequente, observada a
competência originária.
No presente caso, não entendo que a Decisão agravada possa
causar uma lesão de difícil reparação, uma vez que, de acordo com
a fundamentação apresentada pelo relator, demonstrada por meio
de estudos embasados em doutrina e jurisprudência pesquisada.
Pois, no seu entendimento, não foi demonstrada a verossimilhança
do direito, bem como o perigo na demora, requisitos essenciais para
a concessão de qualquer medida de natureza cautelar.
Ademais, com relação ao pedido de concessão de efeito ativo
(provimento cautelar), a fim de que seja determinada a suspensão
do certame ora sob análise, concordo integralmente com a
argumentação apresentada pelo relator do processo principal,
por receio da ocorrência do periculum in mora reverso. Segue a
transcrição:
(...) registro que me preocupa o fato de que a interrupção da licitação
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ora guerreada traria o grave risco da descontinuidade dos serviços
prestados e possível dano à incolumidade dos cidadãos, vez que boa
parte dos serviços consiste na retirada e poda de árvores doentes
e que apresentem risco de queda ou de dano à fiação elétrica, por
exemplo.
Analisando os fundamentos acima verifico com clareza absoluta
que, além de não estar demonstrada a verossimilhança do direito do
Representante, a concessão da medida cautelar colocará em risco
a continuidade dos serviços em questão, os quais já estão sendo
executados através de contrato emergencial.
Diante de todo o exposto, não percebo a presença de requisitos
fortes o suficientes que possam gerar a concessão dos efeitos ativo
e suspensivo ao presente Agravo.
É a fundamentação. Passo a decidir.
DECISÃO
Considerando o período de férias do relator do processo, Cons.
Rodrigo Chamoun, bem como a competência atribuída ao Presidente
desta Corte por força do disposto no inciso XXII do art. 20 c/c
Parágrafo Único do art. 416, ambos do RITCEES de despachar os
processos e documentos urgentes, no período de recesso ou na
ausência do relator, voto com as seguintes deliberações:
Considerando as argumentações acima expostas, conheço do
Agravo interposto e deixo de conceder os efeitos suspensivo e ativo
ao Agravo interposto;
Ainda, nos termos do art. 417 c/c art. 402, ambos do RITCEES e
art. 156 da LC 216/2012, determino a notificação dos Srs. Raquel
Ferreira Drummond – Secretária Municipal de Administração; Alex
Mariano – Secretário Municipal de Serviços e Isabel Cristina Baptista
Louvem Bruneti – Pregoeira Municipal, para que se manifestem, caso
queiram, no prazo de 10 (dez) dias, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução processual.
Determino, por fim, que se dê ciência desta Decisão ao Sr. Luciano
Santos Rezende – Prefeito Municipal de Vitória, para, querendo,
manifestar-se nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7133/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de agosto de dois
mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Presidente,
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, conforme art. 416 do
Regimento Interno:
1. Conhecer do recurso de agravo, deixando de conceder os efeitos
suspensivo e ativo;
2. Notificar os responsáveis, Sras. Raquel Ferreira Drummond,
Secretária Municipal de Administração, e Isabel Cristina Baptista
Louvem Bruneti, Pregoeira Municipal, e o Sr. Alex Mariano,
Secretário Municipal de Serviços, para que se manifestem, caso
queiram, no prazo de 10 (dez) dias, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução processual;
3. Dar ciência desta decisão ao Sr. Luciano Santos Rezende,
Prefeito Municipal, para, querendo, manifestar-se nos autos.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-601/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2987/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
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ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - WILSON MARQUES PAZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual – PCA do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim,
referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do
senhor Wilson Marques Paz, formalizada em atenção ao art. 105 da
Resolução TCEES 182/2002 vigente à época.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente através
do Ofício OF.IP.ITA - 086/2013 pelo Diretor Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim,
Sr. Wilson Marques Paz, na data de 27/03/2013, protocolada sob o
nº 003689, em conformidade com o art. 105, caput, do Regimento
Interno desta Corte - Resolução TCEES 182/02.
Encaminhados os autos à 3ª Secretaria de Controle Externo, esta
elaborou o Relatório Técnico Contábil, RTC 101/2014 fls. 61/66,
onde analisa a prestação de contas em questão, em síntese:
[...]
1.2.
LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas nos
termos do art. 105 da Resolução TCEES nº. 182/2002 vigente à
época e os procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na
Orientação Técnica Secretaria Geral de Controle Externo/TCEES
01/2013, observando os Princípios da Contabilidade e a legislação
pertinente vigente.
2
FORMALIZAÇÃO
2.1. CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas em 27 de março de 2013, por intermédio do OF.IP.ITA
086/2013, cumprindo, portanto, o prazo estipulado no art. 126, §1º
da Resolução TCEES 182/02.
2.2. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual
apresentada é composta pelas Demonstrações Contábeis e demais
documentos exigidos pelo Regimento Interno deste TCEES e nos
termos da Lei Federal 4.320/1964.
2.3. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Averiguando a documentação encaminhada, constata-se que os
demonstrativos contábeis apresentam a assinatura do Diretor
Presidente, Senhor Wilson Marques Paz e do Técnico Contábil
Clodoaldo Leal Ferreira CRC-ES 08.495/0.
Da análise realizada pela equipe técnica no Relatório Técnico
Contábil, RTC 101/2014 fls. 61/66, extraem-se os seguintes valores
contábeis:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Autorizada
R$ 7.396.597,36
(-)Despesa Realizada
(R$ 2.841.532,11)
Economia Orçamentária
R$ 4.555.065,19
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
41.488.261,41 PASSIVO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
Disponível
41.488.261,41
ATIVO
PERMANENTE
Bens Móveis

156.320,28
52.634,41

Bens Imóveis
103.685,87
PASSIVO REAL 5.589.057,59
A DESCOBERTO
TOTAL DO
ATIVO

47.233.639,28

PASSIVO
PERMANENTE
Provisão
Matemática
Previdenciária

47.233.639,28

TOTAL DO
PASSIVO

47.233.639,28

47.233.639,28

SUPERÁVIT FINANCEIRO (Ativo 41.488.261,41
Financeiro - Passivo Financeiro)
Em prosseguimento ao feito, foi elaborada pela 3ª SCE a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3041/2014 fls. 123/126 que concluiu pela
REGULARIDADE das contas quanto aos demonstrativos contábeis
encaminhados, como segue:
[...]
3. CONCLUSÃO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Wilson Marques Paz – Diretor
Presidente, no exercício 2012, frente ao Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Itapemirim, o Relatório Técnico
Contábil RTC 101/2014 conclui pela regularidade das contas quanto
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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 Wilson Marques Paz –
Diretor Presidente, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itapemirim, 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.
3.3. Por fim, com fulcro no art.1º, inciso XXXVI, da LC n° 621/2012,
opina-se pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim que
realize o registro em ficha individual das aquisições de bens para
o almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião da
solicitação dos bens pelos usuários.
Ressaltou, ainda, a área técnica que o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Itapemirim, não foi contemplado
para realização de auditoria ordinária referente ao exercício de 2012.
O ilustre membro do parquet corroborou in totum o entendimento
manifestado no Relatório Técnico Contábil – RTC 101/2014 fls. 61/66
e da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3041/2014, fls. 123/126.
II- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas VOTO:
No sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES
as contas do senhor Wilson Marques Paz no exercício de 2012,
responsável pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Itapemirim, dando plena quitação ao responsável nos
termos do artigo 85 da LC nº 621/2012.
No sentido de que seja Recomendado ao atual gestor do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim
que realize o registro em ficha individual das aquisições de bens
para o almoxarifado, devendo a baixa ocorrer somente por ocasião
da solicitação dos bens pelos usuários com fulcro no art.1º, inciso
XXXVI, da LC n° 621/2012
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se 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-2987/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de agosto
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Itapemirim, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
dos Sr. Wilson Marques Paz, dando-lhe a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor que realize o registro em ficha
individual das aquisições de bens para o almoxarifado, devendo a
baixa ocorrer somente por ocasião da solicitação dos bens pelos
usuários com fulcro no art. 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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
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Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-603/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8028/2007 (APENSOS: TC-2396/2005 E TC2973/2005)
JURISDICIONADO: - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CARIACICA - CDC
INTERESSADO - PEDRO GILSON RIGO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) –
PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2005 - RESPONSÁVEL: PEDRO
GILSON RIGO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NEGADO PROVIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DOS ACÓRDÃOS
TC- 665/2007 E TC-178/2010 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Pedro Gilson Rigo, na qualidade de Diretor Presidente da
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica – CDC, em face do
Acórdão TC- 665/2007 (fls. 45-48 do processo TC nº 2396/2005),
que o apenou com multa no valor correspondente a 1.000 VRTE’s,
tendo em vista o não encaminhamento da Prestação de Contas
Bimestral (SISAUD), referente ao 2º bimestre de 2005.
Neste processo o recorrente requereu a reforma da decisão (Acórdão
TC 665/2007) que lhe aplicou a multa de 1000 VRTE’s, proferida no
Processo TC 2396/2005.
Às fls. 33-36 do Processo TC 8028/2007, proferido o voto
pelo Conselheiro Marcos Miranda Madureira, restou decidido o
conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento parcial,
alterando o teor do Acórdão TC 665/2007, proferidos nos autos
do processo TC 2396/2005, com o redimensionamento da multa
cominada para o equivalente a 500 VRTE’s.
Às fls. 37-39, também nos autos do Processo TC 8028/2007, por
meio do Acórdão TC 178/2010, acordaram os Conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acolher o voto do
relator.
Por meio de voto proferido por este Conselheiro nos autos do
Processo TC 2062/2011, que tratava de Requerimento admitido
como Direito de Petição, em consonância com a área técnica e com
o posicionamento do Ministério Público de Contas, decidiu-se pela
desconstituição de vários Acórdãos em virtude da inexistência de
citação e violação ao princípio do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Na mesma decisão foi dado pela extinção do processo com resolução
do mérito em função da ocorrência de prescrição, nos termos do
art. 71, § 1° e § 2°, II, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
porquanto os fatos julgados nos Acórdãos desconstituídos referiamse aos exercícios financeiros dos anos de 2005, 2006 e 2007,
superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos que o Estado possui
para exercer o jus puniendi que lhe é garantido.
Este decisum foi ratificado pelos demais Conselheiros do TCEES,
conforme se pode observar no Acórdão TC 089/2014, proferido nos
autos do Processo TC 2662/2011.
2 - DECISÃO
Ante todo o exposto, e considerando que os Acórdãos TC 665/2007
e 178/2010 foram alcançados pela desconstituição e prescrição
declaradas no Acórdão TC 089/2014, nos autos do Processo TC
2662/2011, VOTO pelo arquivamento dos presentes autos, bem
como dos Processos TC 2396/2005 e 2973/2005 (estes aos quais o
presente processo está apensado), com fulcro no art. 428, VIII, “e”,
da Resolução TC n° 261/2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao membro do Ministério Público de Contas nos termos do art.
62, parágrafo único da LC n° 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8028/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, bem como dos Processos TC-2396/2005 e 2973/2005, em
apenso, com fulcro no artigo 428, inciso VIII, “e”, da Resolução TC
nº 261/2013, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas do Ministério Público de Contas
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em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-604/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-297/2008 (APENSO: TC-4626/2005)
JURISDICIONADO: - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CARIACICA - CDC
INTERESSADO - PEDRO GILSON RIGO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) –
PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2005 - RESPONSÁVEL: PEDRO
GILSON RIGO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NEGADO PROVIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DOS ACÓRDÃOS
TC- 707/2007 E TC-137/2010 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Pedro Gilson Rigo, à época dos fatos, liquidante da
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica – CDC, em face do
acórdão TC- 707/2007 (fls. 35/38 do processo TC nº 4626/05), que
o apenou com multa no valor correspondente a 1.000 VRTE’s, tendo
em vista o não encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral
(SISAUD), referente ao 5º bimestre de 2005.
Neste processo o recorrente requereu a reforma da decisão (Acórdão
TC 707/2007) que lhe aplicou a multa de 1000 VRTE’s, proferida no
Processo TC 4626/2005.
Às fls. 26-29 do Processo TC 297/2008, proferido o voto pelo
Conselheiro Marcos Miranda Madureira, restou decidido o
conhecimento do recurso e, no mérito, a negativa de provimento às
razões recursais apresentadas.
Às fls. 30-32, também nos autos do Processo TC 297/2008, por meio
do Acórdão TC 137/2010, acordaram os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, acolher o voto do relator.
Por meio de voto proferido por este Conselheiro nos autos do
Processo TC 2062/2011, que tratava de Requerimento admitido
como Direito de Petição, em consonância com a área técnica e com
o posicionamento do Ministério Público de Contas, decidiu-se pela
desconstituição de vários Acórdãos em virtude da inexistência de
citação e violação ao princípio do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Na mesma decisão foi dado pela extinção do processo com resolução
do mérito em função da ocorrência de prescrição, nos termos do
art. 71, § 1° e § 2°, II, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
porquanto os fatos julgados nos Acórdãos desconstituídos referiamse aos exercícios financeiros dos anos de 2005, 2006 e 2007,
superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos que o Estado possui
para exercer o jus puniendi que lhe é garantido.
Este decisum foi ratificado pelos demais Conselheiros do TCEES,
conforme se pode observar no Acórdão TC 089/2014, proferido nos
autos do Processo TC 2662/2011.
2 - DECISÃO
Ante todo o exposto, e considerando que os Acórdãos TC 707/2007
e 137/2010 foram alcançados pela desconstituição e prescrição
declaradas no Acórdão TC 089/2014, VOTO pelo arquivamento dos
presentes autos, bem como do Processo TC 4626/2005 (este ao qual
o presente processo está apensado), com fulcro no art. 428, VIII,
“e”, da Resolução TC n° 261/2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao membro do Ministério Público de Contas nos termos do art.
62, parágrafo único da LC n° 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-297/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de agosto
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de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
bem como do Processo TC-4626/2005, em apenso, com fulcro no
artigo 428, inciso VIII, “e”, da Resolução TC nº 261/2013, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas do Ministério Público de Contas
em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-605/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-299/2008 (APENSO: TC-3960/2005)
JURISDICIONADO: - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CARIACICA - CDC
INTERESSADO - PEDRO GILSON RIGO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2005 - RESPONSÁVEL: PEDRO
GILSON RIGO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NEGADO PROVIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DOS ACÓRDÃOS
TC- 699/2007 E TC-157/2010 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Pedro Gilson Rigo, na qualidade de Diretor Presidente da
Companhia de Desenvolvimento de Cariacica – CDC, em face do
acórdão TC- 699/2007 (fls. 54/56 do processo TC nº 3960/05), que
o apenou com multa no valor correspondente a 1.000 VRTE’s, tendo
em vista o não encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral
(SISAUD), referente ao 4º bimestre de 2005.
Neste processo o recorrente requereu a reforma da decisão (Acórdão
TC 699/2007) que lhe aplicou a multa de 1000 VRTE’s, proferida no
Processo TC 3960/2005.
Às fls. 33-36 do Processo TC 299/2008, proferido o voto pelo
Conselheiro Marcos Miranda Madureira, restou decidido o
conhecimento do recurso e, no mérito, a negativa de provimento às
razões recursais apresentadas.
Às fls. 37-39, também nos autos do Processo TC 299/2008, por meio
do Acórdão TC 157/2010, acordaram os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, acolher o voto do relator.
Por meio de voto proferido por este Conselheiro nos autos do
Processo TC 2062/2011, que tratava de Requerimento admitido
como Direito de Petição, em consonância com a área técnica e com
o posicionamento do Ministério Público de Contas, decidiu-se pela
desconstituição de vários Acórdãos em virtude da inexistência de
citação e violação ao princípio do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Na mesma decisão foi dado pela extinção do processo com resolução
do mérito em função da ocorrência de prescrição, nos termos do
art. 71, § 1° e § 2°, II, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
porquanto os fatos julgados nos Acórdãos desconstituídos referiamse aos exercícios financeiros dos anos de 2005, 2006 e 2007,
superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos que o Estado possui
para exercer o jus puniendi que lhe é garantido.
Este decisum foi ratificado pelos demais Conselheiros do TCEES,
conforme se pode observar no Acórdão TC 089/2014, proferido nos
autos do Processo TC 2662/2011.
2 - DECISÃO
Ante todo o exposto, e considerando que os Acórdãos TC 699/2007
e 157/2010 foram alcançados pela desconstituição e prescrição
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declaradas no Acórdão TC 089/2014, nos autos do Processo TC
2662/2011, VOTO pelo arquivamento dos presentes autos, bem
como do Processo TC 3960/2005 (este ao qual o presente processo
está apensado), com fulcro no art. 428, VIII, “e”, da Resolução TC
n° 261/2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC n° 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-299/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de agosto
de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
bem como do Processo TC-3960/2005, em apenso, com fulcro no
artigo 428, inciso VIII, “e”, da Resolução TC nº 261/2013, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação, os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas do Ministério Público de Contas
em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-606/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4577/2008 (APENSOS: TC-2870/2006 E TC298/2008)
JURISDICIONADO: - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
CARIACICA - CDC
INTERESSADO - PEDRO GILSON RIGO
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (SISAUD) PERÍODO: 6º BIMESTRE DE 2005 - RESPONSÁVEL: PEDRO
GILSON RIGO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NEGADO PROVIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROVIMENTO PARCIAL - REDIMENSIONAR MULTA DESCONSTITUIÇÃO DOS ACÓRDÃOS TC- 312/2008 E TC203/2010 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Pedro
Gilson Rigo, à época dos fatos, Diretor Presidente da Companhia
de Desenvolvimento de Cariacica, contra o Acórdão TC 312/2008,
proferido nos autos do Processo TC 298/2008, que conhecendo
do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão TC
711/2007, negou provimento ao mesmo, mantendo integralmente
os termos deste V. Acórdão.
Neste processo requereu o embargante o recebimento dos Embargos
de Declaração, com o intuito de sanar a suposta obscuridade e
omissão presentes no Acórdão TC 312/2008, proferidos no Processo
TC 298/2008.
Às fls. 15-17, proferido o voto pelo Conselheiro Marcos Miranda
Madureira, restou decidido o redimensionamento da multa cominada
ao embargante do valor correspondente a 100 VRTE para o valor
equivalente a 500 VRTE.
Às fls. 18-20, por meio do Acórdão TC 203/2010, acordaram os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
acolher o voto do relator, nos autos do Processo TC 4577/2008.
Por meio de voto proferido por este Conselheiro nos autos do
Processo TC 2062/2011, que tratava de Requerimento admitido
como Direito de Petição, em consonância com a área técnica e com
o posicionamento do Ministério Público de Contas, decidiu-se pela
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desconstituição de vários Acórdãos em virtude da inexistência de
citação e violação ao princípio do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Na mesma decisão foi dado pela extinção do processo com resolução
do mérito em função da ocorrência de prescrição, nos termos do
art. 71, § 1° e § 2°, II, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
porquanto os fatos julgados nos Acórdãos desconstituídos referiamse aos exercícios financeiros dos anos de 2005, 2006 e 2007,
superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos que o Estado possui
para exercer o jus puniendi que lhe é garantido.
Este decisum foi ratificado pelos demais Conselheiros do TCEES,
conforme se pode observar no Acórdão TC 089/2014, proferido nos
autos do Processo TC 2662/2011.
2 - DECISÃO
Ante todo o exposto, e considerando que Acórdão TC 711/2007 foi
alcançado pela desconstituição e prescrição declaradas no Acórdão
TC 089/2014, VOTO pelo arquivamento dos presentes autos, bem
como dos Processos TC 2870/2006 e 0298/2008 (estes aos quais o
presente processo está apensado), com fulcro no art. 428, VIII, “e”,
da Resolução TC n° 261/2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao membro do Ministério Público de Contas nos termos do art.
62, parágrafo único da LC n° 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4577/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, bem como dos Processos TC-2870/2006 e 298/2008, em
apenso, com fulcro no artigo 428, inciso VIII, “e”, da Resolução TC
nº 261/2013, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas do Ministério Público de Contas
em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-717/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3582/2007 (APENSOS: TC-912/2006, TC407/2007, TC-630/2007)
JURISDICIONADO - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2006
RESPONSÁVEIS - RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHIMIDT,
LUIZ FERRAZ MOULIN, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, CARLOS
EDUARDO FERNANDES SALEME E PAULO RUY VALIM CARNELLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2006 - CONTAS IRREGULARES - MULTA - 1) QUITAÇÃO
PARA RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHIMIDT, CARLOS
FERNANDO MARTINELLI, CARLOS EDUARDO FERNANDES
SALEME E PAULO RUY VALIM CARNELLI - 2) ENCAMINHAR
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Companhia Espíritosantense de Saneamento – CESAN, referente ao exercício de
2006, julgada por este Tribunal nos termos do Acórdão TC n.
215/2013 (f. 2878/2928).
A referida decisão reconheceu a IRREGULARIDADE das Contas
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da CESAN, aplicando MULTA de 1.000 VRTE a cada um dos
responsáveis:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3582/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezoito de junho de
dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Companhia
Espírito-Santense de Saneamento - CESAN, sob a responsabilidade
dos Srs. Paulo Ruy Valim Carnelli, Ricardo Maximiliano Goldschmidt,
Carlos Fernando Martinelli, Carlos Eduardo Fernandes Saleme e
Luiz Ferraz Moulin ordenadores de despesas no exercício de 2006,
apenando-os com multa individual no valor correspondente a 1.000
VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, 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, da Resolução TC-261/2013, tendo em vista as
seguintes irregularidades ...
De acordo com os Termos de Verificação n. 24/2014, n.
30/2014, n. 31/2014 e n. 32/2014 (2963/2973), emitidos pela
Secretaria do Ministério Público de Contas, à exceção do senhor
LUIZ FERRAZ MOULIN, que requereu parcelamento, os demais
gestores recolheram a multa cominada aos cofres estaduais,
no valor individual de R$ 2.722,68, correspondente a 1.000 VRTE
mais juros moratórios, conforme comprovantes de pagamento
juntados aos autos (f. 2942/2944, 2950/2959).
Considerando que o Acórdão foi prolatado em 18/06/2013 e, segundo
informação da Secretaria Geral das Sessões (f. 2939), transitou
em julgado em 18/11/2013, data posterior à publicação da
Resolução TC n. 261/2013 (07/06/2013), não é possível aplicar a
regra de transição do art. 481 do Regimento Interno, que permitiria
o saneamento.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 148 da Lei Complementar
n. 621/2012, nos moldes da análise realizada pela Secretaria do
Ministério Público de Contas, VOTO por reconhecer a QUITAÇÃO
aos senhores PAULO RUY VALIM CARNELLI, RICARDO
MAXIMILIANO
GOLDSCHMIDT,
CARLOS
FERNANDO
MARTINELLI e CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME, em
razão do pagamento integral da multa aplicada pelo Acórdão TC
n. 215/2013.
Após as providências da SGS, os autos devem ser encaminhados
à Secretaria do Ministério Público de Contas, para acompanhar
o parcelamento deferido ao senhor LUIZ FERRAZ MOULIN,
conforme Decisão TC n. 5261/2014 (f. 2977).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3582/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Dar quitação aos Srs. Paulo Ruy Valim Carnelli, Ricardo
Maximiliano Goldschimidt, Carlos Fernando Martinelli e Carlos
Eduardo Fernandes Saleme, em razão do pagamento integral da
multa aplicada pelo Acórdão TC-215/2013;
2. Encaminhar os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para acompanhar o parcelamento deferido ao Sr. Luiz Ferraz
Moulin, conforme Decisão TC-5261/2014.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-425/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2287/2009 (APENSO: TC-1478/2007 E TC5581/2007)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - EDSON VANDO DE SOUZA
EMENTA:
RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO
1)
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Requerimento, denominado de
pedido de reexame, formulado pelo Sr. Edson Vando Souza, então
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, nos autos do Recurso
de Reconsideração, em face do Acórdão TC nº 571/2008, proferido
pelo Plenário desta egrégia Corte de Contas, constante dos autos
dos Processos TC nº 1478/2007, em apenso.
Registra-se que a referida decisão julgou irregulares as contas do
responsável, em razão dos apontes de irregularidades, apenando-o
com multa no valor correspondente a 1.000 VRTE’s.
Em seguida, foi apresentado Recurso de Reconsideração a esta Corte
de Contas, o qual foi analisado pelo Plenário deste Tribunal, pelo que
negou provimento, nos termos do Acórdão TC nº 360/2010, tendo
sido notificado da decisão, em 16/11/2010.
Inconformado, o recorrente, na data de 17/10/2013, protocolizou
petição (se referindo a Pedido de Reexame), de fls. 127/144 (frente
e verso), com os mesmos fundamentos que alegou no referido
recurso de reconsideração.
A área técnica, através da 8ª Secretaria de Controle Externo, nos
termos da manifestação técnica, de fls. 146/149, manifestou pelo
indeferimento do requerimento interposto e, consequentemente,
pela manutenção de todos os termos do Acórdão atacado.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante despacho de fl.
152, de lavra do Procurador, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva,
em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o douto Representante
do Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo não
conhecimento do requerimento interposto e, consequentemente,
pela manutenção de todos os termos do Acórdão TC nº 571/2008.
Em sendo assim, transcrevo o entendimento da técnica, nos termos
da manifestação técnica de fls. 146/149 , litteris:
[...]
DA ADMISSIBILIDADE
Nota-se que a parte requer pedido de reexame, o qual é cabível
das decisões de mérito proferidas em processo de fiscalização e de
consulta, conforme artigo 166, da lei complementar 621/2012, in
verbis:
Da literalidade da norma supracitada, conclui-se que não cabe
pedido de reexame do acórdão TC n° . 571/20088, vez que o mesmo
não foi proferido em processo fiscalização nem consulta.
Seria possível, no caso em análise, aplicar o principio da fungibilidade
recursal e receber o requerimento protocolizado coo recurso de
reconsideração, por ser este recuso cabível do acórdão TC n°.
571/2008 (caso houvesse no requerimento todos os pressupostos
necessários á interposição do referido recurso).
[...]
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opimos pelo INDEFERIMENTO do Requerimento
interposto e, consequentemente, pela manutenção de todos os
termos do Acórdão TC nº. 571/2008. – grifei e negritei
Por seu turno, o douto Representante do Ministério Público Especial
de Contas, nos termos do despacho, de fl. 152, em consonância com
a área técnica, manifestou no mesmo sentido.
Denota-se dos autos que o recorrente, na data de 07/10/2013,
apresentou perante esta Corte de Contas requerimento, às fls.
127/144, em face do Acórdão TC nº 571/2008, com os mesmos
fundamentos que alegou no recurso de reconsideração, julgado
pelo Plenário desta Corte de Contas, nos termos do Acórdão TC nº
360/2010.
Ocorre que o postulante foi cientificado do referido Acórdão
guerreado, em 16/11/2010, e somente postulou requerimento como
pedido de reexame, em 17/10/2013, ou seja, após 02 anos.
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Neste sentido, a única previsão expressa contida no artigo 171 da
Lei Complementar nº 621/2012, que se assemelha a ação rescisória,
dispõe que o prazo máximo é de 02 anos, litteris:
Art. 171. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada
de contas, cabe pedido de revisão ao Plenário, de natureza jurídica
similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, apresentado
uma só vez e por escrito pelo responsável, pelo interessado, seus
sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
dentro do prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado, e
fundado: - grifei e negritei
Da análise do caso em tela, considerando que o peticionário
somente foi apresentado após 02 (dois) anos da decisão combatida,
vislumbra-se que no ordenamento vigente não há qualquer substrato
legal que ampare ao suposto direito do interessado, face ao decurso
do tempo.
Em sendo assim, em razão de tudo que consta dos autos e conforme
a legislação supramencionada, conclui-se que o pedido formulado
pelo interessado, após 02 (dois) anos da decisão enfrentada,
sobremaneira encontra-se precluso.
Desse modo, do cotejo da matéria fato jurídica, entendo que assiste
razão à área técnica e ao do douto Representante do Parquet de
Contas quando pugnam pelo indeferimento do requerimento.
Por todo exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012 e do Regimento Interno desta Corte
de Contas, em consonância com a área técnica e com o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO pelo INDEFERIMENTO do
requerimento, de fls. 127/144, formulado pelo Sr. Edson Vando
Souza, então Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, tendo
em vista a ocorrência de sua preclusão, mantendo-se os termos do
v. Acórdão atacado.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
sejam arquivados os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2287/2009,
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, indeferir
o requerimento formulado pelo Sr. Edson Vando de Souza, tendo
em vista a ocorrência de sua preclusão, mantendo-se os termos
do Ácordão TC-571/2008, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, 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, 24 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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-428/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1017/1995
ASSUNTO - PESSOAL TCEES – RECURSO INOMINADO
INTERESSADA - CRISTINA SIMONE ANDREAO RONCHI
EMENTA: PESSOAL – RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO
INTERESSE DE AGIR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso Administrativo interposto pela
Servidora Sra. Cristina Simone Andreão Ronchi, acostado às folhas
293/301, em face da Decisão de folha 285, proferida pelo então
Presidente desta Corte de Contas, Conselheiro Dr. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que indeferiu seu pedido de revisão dos proventos
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cálculos percentuais do Adicional de Tempo de Serviço, com base
nas alterações da Lei Complementar nº 46/1994, promovidas pelas
Leis Complementares nº 92/1996 e 128/1998.
Registre-se que a Recorrente foi declarada estável no serviço público,
com fundamento no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT, por meio da Portaria P nº 086/1991 (fl. 59), não
fazendo jus à opção pela modalidade de remuneração por subsídio
instituída pela Lei Complementar nº 622/2012.
Argumenta a Recorrente, que o artigo 18 da Lei Complementar nº
622/2012, do Estado do Espírito Santo, publicada em 08/03/2012,
assegurou aos servidores, nomeados até a data da publicação desta,
o direito de optar pela modalidade de remuneração por subsídio.
Alega que, a decisão de indeferir o pleito de opção pela remuneração
por subsídio com os fundamentos decorrentes da estabilidade
extraordinária, é ferir o princípio da dignidade humana, da justiça
social, dos valores sociais do trabalho e atentar para a discriminação,
“independentemente da natureza do vínculo jurídico do cargo, e da
forma de aquisição da estabilidade, teve acesso a direitos iguais aos
que possuem a estabilidade originária. Incoerente, então, não fazer
jus à opção pela remuneração por subsídio”.
Relata que pelo fato do direito à opção da remuneração por subsídio
integrar todos os servidores estáveis e efetivos do Poder Executivo
Estadual, deve ser conhecido e provido o presente Recurso
Administrativo, para que a Recorrente possa optar pelo subsídio,
consoante o artigo 18, da Lei Complementar nº 622/2012, em
respeito ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.
A Consultoria Jurídica – CJU, nos termos da Instrução nº 401/2012
(fls. 303/304), opinou pelo não provimento do presente recurso,
“diante do vínculo jurídico existente entre a servidora e o TCEES, o
que a impede de optar pelo sistema de remuneratório do subsídio,
devendo ser mantida intacta a decisão de fls. 285”.
Denota-se, às folhas 305/306, que o presente recurso foi recebido
como pedido de reconsideração, tendo sido mantida a Decisão de
fl. 285, conforme Decisão de fl. 307.
Desse modo, a Sra. Cristina Simone Andreão Ronchi requereu que
seja apreciado o seu recurso, em consonância com o princípio da
razoabilidade, assegurado pelo artigo 5º, XXXIII, da Carta Magna,
bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso
administrativo, a fim de que “possa optar pelo subsídio, consoante
o artigo 18, da Lei Complementar nº 622/2012, em respeito ao
princípio da legalidade e da segurança jurídica”.
Frisa-se, que a Sra. Cristina Simone Andreão Ronchi, requereu à
folha 444, a desistência do presente Recurso Administrativo.
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 sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que o Recurso Administrativo
interposto pela Sra. Cristina Simone Andreão Ronchi tem como
objetivo a reforma da Decisão, de fl. 285, que indeferiu seu pedido
de revisão dos proventos dos cálculos percentuais do Adicional de
Tempo de Serviço.
Verifico, também, que o recurso foi conhecido como pedido de
reconsideração, tendo sido mantida a Decisão de fl. 285, conforme
Decisão de fl. 307.
Na sequencia dos atos e fatos, a Sra. Cristina Simone Andreão
Ronchi, requereu, à folha 444, a desistência do presente Recurso
Administrativo.
A jurisprudência pátria encontra-se assentada quanto à extinção
do processo sem resolução de mérito, em razão da desistência do
recurso, litteris:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA. ART. 267, VIII, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Havendo pedido
expresso formulado pelo autor de desistência da ação, antes da
citação do réu, a extinção do processo sem resolução de mérito nos
termos do art. 267, VIII do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG AC: 10471091221278001 MG , Relator: Veiga de Oliveira, Data de
Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2013) – grifei e negritei
Assim sendo, tendo em vista a desistência do Recurso Inominado,
acostado às folhas 293/301, por parte da requerente, entendo que
o caso em tela perdeu seu objeto, por ausência de interesse de agir,
o que impõe extinção do recurso sem resolução de mérito.
Por todo o exposto, VOTO pela EXTINÇÃO do presente recurso,
sem resolução de mérito, por falta de uma das condições de seu
processamento, dando-se ciência a requerente, após, encaminhe-se
os presentes autos à 3ª Secretaria Administrativa.
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É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1017/1995,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão administrativa realizada no dia vinte
e cinco de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir
o presente recurso, sem resolução do mérito, encaminhando os
presentes autos, em seguida, à 3ª Secretaria Administrativa, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição
Plenária
Presentes à sessão administrativa os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel
e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Sala das Sessões, 25 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-429/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2206/1996
ASSUNTO - PESSOAL – RECURSO INOMINADO
INTERESSADO - THAIS SANTOS DE CARVALHO
EMENTA: PESSOAL - RECURSO INOMINADO - EXTINGUIR
O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - AUSÊNCIA DO
INTERESSER DE AGIR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso interposto pela Servidora
Sra. Thais Santos de Carvalho, acostado às folhas 298/304, em
face da Decisão de folha 290, proferida pelo então Presidente
desta Corte de Contas, Conselheiro Dr. Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, que indeferiu seu pedido de evolução na carreira, a contar
de 01/01/2012, restando deferido, apenas, o pedido de promoção
da evolução na carreira faixa “H”, padrão 6, a contar de 01/04/2012.
Instada a se manifestar, a 8ª Controladoria Técnica, nos termos da
Instrução Técnica de Recurso nº 84/2012 (fls. 307/308), opinou
pelo CONHECIMENTO da proposição feita pelo peticionário, como
pedido de reconsideração, sugerindo que se dê ciência à requerente
do teor do que vier a ser prolatado a título de decisão.
Denota-se, à folha 317, que a requerente formulou pedido,
protocolizado nesta Corte de Contas, em 15/06/2012, optando “pela
modalidade de remuneração por subsídio, de forma irretratável,
a partir desta data”, bem como documentos, de folhas 318/328,
protocolo nº 6229/2012, sendo que o referido pedido foi deferido
(fls. 331/332) pela Sra. Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira –
Diretora Geral de Secretaria, bem como pelo então Presidente desta
Corte de Contas, Conselheiro Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
nos termos da Decisão de folha 333.
Frisa-se, que a Sra. Thaís Santos de Carvalho requereu, à folha 340,
desistência do Recurso Inominado, acostado às folhas 298/304,
pedindo “a retroação da progressão na carreira de Controlador de
Recursos Públicos, a contar de 01/01/2012, tendo em vista que
este Tribunal consolidou, administrativamente, posição contrária ao
pleito”.
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 sucinto relatório.
VOTO
Da análise do Recurso Inominado interposto pela Sra. Thaís Santos
de Carvalho, verifico que assiste razão à área técnica, manifestandose nos termos da Instrução Técnica de Recurso nº 84/2012 (fls.
307/308), verbis:
[...]
Ao examinar os autos, verifica-se que o presente recurso inominado,
fulcrado no artigo 194, do regimento interno desta corte de contas
(Resolução TC 182/2002) é o expediente utilizado para contrapor
decisões relacionadas às atividades fins do Tribunal, sendo, portanto,
inadequado, em face do princípio da unirrecorribilidade recursal, que
seja também utilizado em face da presente decisão, haja vista a
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existência de lei específica a dar tratamento a este procedimento
para servidores públicos estaduais, que é a Lei Complementar nº
46/94, que em seu artigo 151 prevê o cabimento de pedido de
reconsideração para a decisão denegatória, e, tão somente, no
caso de eventual indeferimento deste pleito, é que seria cabível a
interposição de recurso, conforme previsão do artigo 152, inciso I,
que a seguir transcreve-se:
Art. 151. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que
houver expedido ato ou proferido a primeira decisão, não podendo
ser renovado.
Art. 152. Caberá recurso:
I. do indeferimento do pedido de reconsideração.
Neste sentido, tendo em vista o princípio da fungibilidade, tornase cabível, que a despeito da forma procedimental utilizada pela
recorrente, seja o feito processado nos termos do artigo 151, da Lei
Complementar nº 46/94, ou seja, como pedido de reconsideração,
devendo ser, portanto, apreciado pelo presidente do Tribunal de
Contas, por ser a autoridade que proferiu a decisão denegatória do
pleito.
No caso, porém, de o pedido de reconsideração ser indeferido, aí
sim caberá recurso ao plenário desta corte de contas, com fulcro no
artigo 152, inciso I, da Lei Complementar nº 46/94 acima transcrita,
devendo, neste caso, retornarem os autos a esta 8ª Controladoria
para análise.
Ante o exposto, somos pelo conhecimento da proposição feita pelo
peticionário, como pedido de reconsideração, sugerindo-se, na
oportunidade, que se dê ciência à requerente do teor do que vier a
ser prolatado a título de decisão.
Verifico, também, que a Sra. Thaís Santos de Carvalho, requereu,
à folha 340, a desistência do Recurso Inominado, acostado às
folhas 298/304, pedindo “a retroação da progressão na carreira de
Controlador de Recursos Públicos, a contar de 01/01/2012, tendo
em vista que este Tribunal consolidou, administrativamente, posição
contrária ao pleito”.
Na sequencia dos atos e fatos, a Sra. Thaís Santos de Carvalho,
requereu, à folha 347/348, progressão por escolaridade, sendo seu
pedido deferido, para evolução na Carreira de Auditor de Controle
Externo para a faixa III, padrão 8, a partir de 01/01/2013, conforme
Decisão de fl. 368.
A jurisprudência pátria encontra-se assentada quanto à extinção
do processo sem resolução de mérito, em razão da desistência do
recurso, litteris:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA. ART. 267, VIII, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Havendo pedido
expresso formulado pelo autor de desistência da ação, antes da
citação do réu, a extinção do processo sem resolução de mérito nos
termos do art. 267, VIII do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG AC: 10471091221278001 MG , Relator: Veiga de Oliveira, Data de
Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2013) – grifei e negritei
Assim sendo, tendo em vista a desistência do Recurso Inominado,
acostado às folhas 298/304, por parte da requerente, entendo que
o caso em tela perdeu seu objeto, por ausência de interesse de agir,
o que impõe extinção do recurso sem resolução de mérito.
Por todo o exposto, VOTO pela EXTINÇÃO do presente recurso,
sem resolução de mérito, por falta de uma das condições de seu
processamento, dando-se ciência a requerente, após, encaminhe-se
os presentes autos à 3ª Secretaria Administrativa.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2206/1996,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão administrativa realizada no dia vinte
e cinco de junho de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir
o presente recurso sem resolução de mérito, devido à ausência
do interesse de agir, encaminhando os autos, em seguida, à 3ª
Secretaria Administrativa, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes a sessão administrativa os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-468/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6539/2013
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RESPONSÁVEIS - MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E
RONALD RAMOS HERMES
INTERESSADO - CONVIVÊNCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
001/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - 1)
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 2) DETERMINAÇÕES - 3)
RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com Pedido de
concessão de medida cautelar, formulada pela empresa Convivência
Construções e Serviços, sob protocolo nº 010844, de 19/08/2013,
acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Município de
Anchieta, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 01/2013,
acostado às folhas 22/146, objetivando a contratação de Empresa
de serviço de manutenção, reforma de edificações, praças, vias e
logradouros públicos, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Vinícius
Doeling Assad – Prefeito Municipal de Anchieta, e Sr. Ronald Ramos
Hermes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Denota-se, às folhas 218/223, que o então Eminente Conselheiro
Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, decidiu através da Decisão
Monocrática Preliminar nº 729/2013, pela CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR, DETERMINANDO A SUSPENSÃO de quaisquer atos
relacionados ao referido edital, com a realização de NOTIFICAÇÃO
aos responsáveis, no que foi devidamente acompanhado pelo
Plenário, nos termos da Decisão TC nº 3803/2013, às fls. 230/231.
Os responsáveis foram notificados, conforme Termos de Notificação
números 1409/2013, 1410/2013 e 1311/2013, de folhas 224/226,
apresentando, tempestivamente, documentos acostados às folhas
235/239 e 245/251 dos autos.
Em seguida a área técnica, através do Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas, nos termos da Instrução Técnica Inicial nº 769/2013,
às fls. 254/269, manifestou pela MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO
DA CAUTELAR, tendo sido sugerido a realização de citação dos
responsáveis, o que fora procedido pelo então Relator João Luiz
Cotta Lovatti, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM
nº 931/2013, à fl. 270.
Os Responsáveis foram citados, conforme Termos de Citação
números 2189/2013, 2190/2013, (fls. 271/272), apresentando
justificativas e documentos, às fls. 276/280.
A área técnica, através do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO, nos termos da Instrução de Engenharia Conclusiva - IEC
nº 74/2013, às fls. 283/315, manifestou pela PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 8460/2013 (fls.
317/348), opinou pela manutenção das irregularidades, relativas
aos itens 3.1.1 a 3.1.7, no sentido de que seja reconhecida a
procedência da presente representação, com rejeição da preliminar
de arquivamento dos autos, bem como pela rejeição das razões de
justificativas dos gestores, aplicando-lhes multa pecuniária com a
realização de determinação.
O douto Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do despacho, de
folha 350, 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 dos autos, verifico que a área técnica e o douto
Representante do Parquet de Contas opinaram pela manutenção das
irregularidades, relativas aos itens 3.1.1 a 3.1.7, reconhecendo-se a
procedência da presente representação, pela rejeição da preliminar
de arquivamento dos autos, bem como pela rejeição das razões de
justificativas dos gestores, aplicando-lhes multa pecuniária com a
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realização de determinação, dando-se ciência aos interessados.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 8460/2013 (fls.
317/348), verbis:
[...]
Novamente submetidos os autos ao Exmo. Relator, em 23.10.2013
foi proferida a r. Decisão Monocrática Preliminar DECM nº 931/2013
acostada à fl. 270 dos autos, determinando a citação dos responsáveis
na forma delineada na ITI 769/2013 do NEO.
Devidamente citados, fl. 273, os responsáveis apresentaram de
forma conjunta as justificativas de defesa acostadas às fls. 276/279
com o documento de suporte de fl. 280.
Assim, em 20.11.2013 o Exmo. Relator proferiu o r. Despacho de fl.
282 determinando o prosseguimento da instrução processual.
Consequentemente, em 06.12.2013 o NEO elaborou a Instrução
de Engenharia Conclusiva IEC nº 74/2013 acostada às fls. 283/315
dos autos, que, em síntese, concluiu pela manutenção de algumas
irregularidades, a saber:
“INSTRUÇÃO DE ENGENHARIA CONCLUSIVA IEC 74/2013”
[...]
IRREGULARIDADES APONTADAS:
Concorrência Pública n° 001/2013.
Objeto: Contratação de empresa para serviços de manutenção
reforma de edificações, praças, vias e logradouros públicos do
município de Anchieta/ES
Modalidade da licitação: Concorrência
Vencedora da licitação: Licitação suspensa.
Valor contratado: R$ R$ 2.935.445,73 (dois milhões, novecentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e
três centavos)
QUESITO 1- Da exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional – Inobservância ao art. 30, § 1º, inciso I, da Lei
Federal 8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades:
O representante insurge-se contra as exigências contraditórias do
edital relacionadas à capacidade técnica profissional: consta no item
5.1.4, e.2 do edital (fl. 30) exigência de que o responsável técnico
comprove execução de serviços anteriores de manutenção em
edificações com área de, no mínimo, 5.000,00 (cinco mil) metros
quadrados. Em contrapartida, o item e. 1.3 seguinte estabelece que
não será necessária a comprovação de quantidades mínimas quanto
à capacidade técnico-profissional.
Alega o agente responsável que a exigência de comprovação de
capacidade técnica profissional na quantidade mínima de 5.000 (cinco
mil) metros quadrados é necessária em face da alta complexidade
dos serviços licitados. A fim de sustentar sua linha de pensamento
cita decisão do Tribunal de Contas da União que supostamente lhe
seria favorável.
Ocorre que a própria Decisão do TCU citada trata de capacidade
técnica operacional, motivo pelo qual oportunamente devemos
criticar a abordagem equivocado do gestor, esclarecendo que
existem dois tipos de exigências de capacidade técnica: a profissional
e a operacional.
A primeira delas, única que dispõe de previsão legal, refere-se à
comprovação de realização anterior de serviços pelo profissional que
deverá responsabilizar-se pela execução da obra. Para tanto, a Lei
Federal 8.666/1993 veda expressamente a exigência de quantidades
mínimas ou prazos máximos para execução dos serviços que se
pretende exigir.
A segunda (relacionada ao item 6.2) que tem encontrado amparo
em decisões do TCU, e amplamente combatida pela equipe de
engenharia deste TCEES (inclusive respaldada por decisões de
outros Tribunais de Contas no Brasil), refere-se a comprovação de
realização anterior de serviços pela empresa licitante. Ainda assim,
os posicionamentos do TCU favoráveis a tal deformidade referem-se
a itens que configurem, concomitantemente, relevância técnica e
valor significativo.
Chega a ser surreal classificar como de alta complexidade serviços
do tipo demolição de alvenaria, demolição de piso, chapisco, reboco,
etc.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD e RONALD RAMOS HERMES,
devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm
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respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor, informar e
requerer o que segue:
1 - Primeiro Representado, ora Prefeito do Município de Anchieta/ES
e o Segundo Representado, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação do Município de Anchieta/ES foram citados para no prazo de
10 (dez) dias apresentarem justificativas acerca da Representação
interposta pela empresa CONVIVÊNCIA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA referente à Concorrência Pública n°. 001/2013 (CP
001/2013), cujo objeto foi à contratação de empresa para serviços
de manutenção, reforma de edificações, praças, vias e logradouros
públicos do Município de Anchieta/ES, que iria acontecer no dia
22 de agosto de 2013 às 14:00 h (processo administrativo n°.
8894/2013);
2 – A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 – Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que – na sua errônea suposição – caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando que
a licitante
vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual contratada para a
execução dos serviços no Município de Anchieta/ES.
4 – Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 – No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento
da licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
6 – Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 – Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 – Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 – É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES – na CP 001/2013 – teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 – O item de quantitativo mínimo na capacitação técn ca
profissional exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados
se faz necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta
complexidade;
12 – De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”1.
13 – Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14 O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação técnica
limitar-se-á:
II – comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
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pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação e indicação de instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 – Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 – Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 1:
Analisando o presente quesito verifica-se na lei de licitações a forma
como deverá ser exigida a qualificação técnica, conforme descrição:
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;
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)
I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos;
Conforme texto da lei de licitações acima se percebe a incoerência
da afirmação dos defendentes e complementa-se que o acordão
citado na realidade reflete um julgado sobre capacidade técnica
operacional e não profissional.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 2 – Da exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção
– Artigo 37, inciso XX I da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso
I, da Lei Federal 8.666/1993
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades:
O representante alega ser inadequada a exigência do item 5.1.4,
e.1 do edital, relativa a apresentação de atestados de execução
de contratos de manutenção de no mínimo 5.000,00 (cinco mil)
metros quadrados contendo serviços de valores irrisórios na planilha
orçamentária.
Na leitura do edital, verificam-se as seguintes exigências:
e.1) Em nome da empresa e do responsável técnico::
1 – Execução de serviços de manutenção em edificações industrial,
comercial, de serviços ou institucional com área igual ou superior a
5.000 m2, contendo, os seguintes serviços: demolição de alvenaria,
demolição de piso, chapisco, reboco, rufo de concreto armado,
instalações e aparelhos elétricos, instalações e aparelhos sanitários,
execução de forro PVC, alvenaria, drenagem em geral (pluvial,
drenos, tampões e grelha), piso de argamassa de alta resistência
tipo granilite ou similar, pintura, muros e fechamentos, execução de
manta asfáltica para impermeabilização, pavimentação com blocos
pré-moldados de concreto.
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Analisando a planilha orçamentária da licitação, observam-se os
seguintes percentuais em relação ao valor total referentes aos itens
de serviços com exigência de comprovação de execução anterior:
demolição de alvenaria: 0,11%
2- demolição de piso: 0,33%
3- chapisco: 0,05%
4- reboco: 0,30%
5- rufo de concreto armado: 0,07%
6- instalações e aparelhos elétricos: 1,52% (50 itens)
7- instalações e aparelhos sanitários: 4,66% (87 itens)
8- execução de forro PVC: 0,08%
9- alvenaria: 3,24% (12 itens)
10-drenagem em geral (pluvial, drenos, tampões e grelha): 4,34%
(43 itens)
11-piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou similar:
0,18%
12-pintura: 0,89%
13-muros e fechamentos: 4,49% (8 itens)
14-execução de manta asfáltica para impermeabilização: 0,15%
15-pavimentação com blocos pré-moldados de concreto: 1,34% (4
itens)
Comparando a especificação desses serviços com os quantitativos e
preços totais apresentados no Anexo V (fls. 48 a 71), vemos que as
alegações da empresa representante são procedentes. Os serviços
não constituem de fato itens relevantes, tanto do ponto de vista
financeiro, quanto do ponto de vista técnico. Dentre os 15 (quinze)
serviços com exigência de comprovação anterior, aqueles que
representam mais que 1% (um por cento) do valor total referem-se,
na realidade a grupos de diversos sub itens – entre 4 (quatro) e 87
(oitenta e sete).
Nesse ponto sim, esclareça-se ao gestor, estamos tratando da
exigência de comprovação de realização anterior de serviços pela
empresa licitante, que tem encontrado amparo em decisões do TCU,
porém vem sendo amplamente combatida pela equipe de engenharia
deste TCEES (inclusive respaldada por decisões de outros Tribunais
de Contas no Brasil). Ainda assim, os posicionamentos do TCU
favoráveis a tal deformidade referem-se a itens que configurem,
concomitantemente, relevância técnica e valor significativo, o que
não se verificou neste caso.
Assim, vemos que à exigência de atestados de comprovação de
experiência anterior nesses itens não é essencial à contratação e que
deveria limitar-se a apresentação de declaração de compromisso de
contratar profissionais que detivessem tal experiência.
Reiterando o já discutido no item 6.2, não há justificativa em
classificar como de alta complexidade serviços do tipo demolição de
alvenaria, demolição de piso, chapisco, reboco, etc, não dispondo
os mesmos de nenhuma relevância técnica nem sequer valor
significativo.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
11 – O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica
profissional exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados
se faz necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta
complexidade;
12 – De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”.
13 – Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14 - O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação técnica
limitar-se-á:
II – comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação e indicação de instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 – Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 – Desde já os Representados colocam-se a disposição para
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quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 2:
A argumentação procedida pela municipalidade não é coerente em
afirmar que a quantidade de 5.000 m2 é compatível com a realidade
do município e consequentemente com o presente edital. Em primeiro
lugar o contrato de manutenção normalmente é composto de vários
serviços pequenos executados de forma espaça o que descaracteriza
a quantidade informada como a mínima necessária para a habilitação
da empresa. Em segundo lugar na alegação dos defendentes eles
sustentam que o serviço seria de grande complexidade e por isso a
necessidade de tal exigência, fato que se discorda veementemente,
pois o serviço de manutenção normalmente compõem serviços
simples assim como os citados para comprovação de capacitação
técnica operacional, conforme texto abaixo:
“Demolição de alvenaria, demolição de piso, chapisco, reboco, rufo
de concreto armado, instalações e aparelhos elétricos, instalações e
aparelhos sanitários, execução de forro PVC, alvenaria, drenagem
em geral (pluvial, drenos, tampões e grelha), piso de argamassa
de alta resistência tipo granilite ou similar, pintura, muros e
fechamentos, execução de manta asfáltica para impermeabilização,
pavimentação com blocos pré-moldados de concreto”.
E por fim e não menos importante destaca-se a jurisprudência do
próprio tribunal (TCE-ES) encontram-se os seguintes Acórdãos
sobre o assunto, entre outros:
ACÓRDÃO TC-142/2013
PROCESSO –TC-2135/2013
INTERESSADO –CER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
ASSUNTO –REPRESENTAÇÃO
[...]
2. Determinar à Prefeitura Municipal de Colatina:
2.1 Que a autoridade competente republique o edital em análise
removendo a exigência de atestados de capacidade técnicooperacional;
ACÓRDÃO TC-174/2013
PROCESSO – TC-2524/2012
INTERESSADO – TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES
MACHADO LTDA
ASSUNTO – REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA
[...]
3.5. Limitar, quando da exigência de comprovação de qualificação
técnica-profissional e técnica-operacional, aos serviços e/ou parcelas
de maior vulto e relevância técnica;
Pelo que foi analisado entende-se que a Comprovação de capacidade
técnico-operacional não se encontra devidamente definida na lei
8666/93, já que o texto que definiria esta parte foi vetado, e no que
se refere a jurisprudências desta Corte, caminham no sentido de
não aceitar tal exigência sobe pena de restrição da competitividade.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 3 – Inobservância do parcelamento do objeto com inclusão
de serviços e materiais sem respaldo em projeto básico, devido a
sua inexistência – Inobservância ao art. 6º, inciso IX, da Lei Federal
8.666/1993 ao art. 7º, § 1º da Lei Federal 8.666/1993 e art. 23º, §
1º, da Lei Federal 8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades:
Analisando a planilha orçamentária verificamos a licitação conjunta
de serviços de naturezas distintas, que deveriam ser licitados
separadamente.
Estão previsto todos os tipos de serviços/obras (demolição, reforma,
construção, ampliação, manutenção) relacionados a edificação,
saneamento e rodovia.
Além disso, prevê contratação de equipamentos e serviços de
naturezas distintas mão de obra para profissionais de ramos diversos
(engenheiro civil, técnicos em estradas e edificações, recepcionista,
servente, oficiais carpinteiro, pedreiro, armador, pintor, eletricista,
bombeiro, encarregado de obra), aluguel de imóvel, locação de
obra, locação de equipamentos (caminhões basculantes, caminhões
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carroceria, pá carregadeiras, retro escavadeira, escavadeira
hidráulica, patrol, martelete pneumático, caminhonete, caminhão
munk, rolo compactador, caminhão pipa, caminhão truck), locação
mensal de veículos (gol e caminhão de carroceria fixa).
Dentre todos os itens ora apontados como indicativos de
irregularidades este é, sem sombra de dúvidas, o mais importante.
Isto porque o objeto ora licitado pelo município representa o que de
mais temerário observa-se por ocasião das contratações de obras
e serviços de engenharia no âmbito nacional: a precariedade ou
mesmo inexistência de projetos básicos que atendam ao disposto no
art. 6º, inciso IX da Lei Federal 8.666/93.
Este tipo de contratação, conhecida pelo codinome de contrato
“guarda-chuva” é amplamente difundida na administração pública
pela “facilidade” que oferece ao gestor. Num exercício de imaginação
poderíamos defini-la como uma mistura de registro de preço com
contratação de “dinheiro”, explique-se: qualquer tipo de serviço,
equipamento ou mão de obra que a administração necessita estará
prevista na planilha contratada (“registro de preço”), podendo ser
demandada e paga quando necessário ou mais conveniente.
O grande “problema” é que tal contratação não encontra respaldo
na legislação, visto que é exigida a elaboração prévia de projeto
básico, vedando a inclusão de materiais e serviços sem previsão de
quantidades ou cujas quantidades não correspondam ao previsto no
projeto básico (art. 7º, § 4º da Lei Federal 8.666/1993).
Além disso, a legislação impõe (art. 23, § 1º da Lei Federal
8.666/1993) que o administrador público divida as obras, serviços
e compras em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.
A não existência ou a má elaboração de projetos básicos enseja a
nulidade do procedimento licitatório[1].
As empresas ofertantes, somente estando de posse de todos os
projetos, locais das obras, cronogramas físico financeiro, memorial
descritivo e especificações técnicas, descrevendo metodologia de
execução, normas aplicáveis, qualidade necessária dos materiais a
serem utilizados, têm condições de elaborar a planilha orçamentária
a ser proposta.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD e RONALD RAMOS HERMES,
devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm
respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor, informar e
requerer o que segue:
1 – Primeiro Representado, ora Prefeito do Município de Anchieta/ES
e o Segundo Representado, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação do Município de Anchieta/ES foram citados para no prazo de
10 (dez) dias apresentarem justificativas acerca da Representação
interposta pela empresa CONVIVÊNCIA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA referente à Concorrência Pública n°. 001/2013 (CP
001/2013), cujo objeto foi à contratação de empresa para serviços
de manutenção, reforma de edificações, praças, vias e logradouros
públicos do Município de Anchieta/ES, que iria acontecer no dia
22 de agosto de 2013 às 14:00 h (processo administrativo n°.
8894/2013);
2 – A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 – Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que – na sua errônea suposição – caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando
que a licitante vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual
contratada para a execução dos serviços no Município de Anchieta/
ES.
4 – Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 – No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento
da licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
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6 – Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 – Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 – Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 – É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES – na CP 001/2013 – teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 – O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica
profissional exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados
se faz necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta
complexidade;
12 – De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”.
13 – Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14 - O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação técnica
limitar-se-á:
II
–
comprovação
de
aptidão
para
o
desempenho
de
atividade
pertinente
e
compatível
em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e
indicação de instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como de qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 – Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 – Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 3:
De acordo com a análise feita na ITI deste processo o presente
edital serviria para atender toda e qualquer finalidade, conforme
texto abaixo:
“Estão previsto todos os tipos de serviços/obras (demolição, reforma,
construção, ampliação, manutenção) relacionados a edificação,
saneamento e rodovia.
Além disso, prevê contratação de equipamentos e serviços de
naturezas distintas mão de obra para profissionais de ramos diversos
(engenheiro civil, técnicos em estradas e edificações, recepcionista,
servente, oficiais carpinteiro, pedreiro, armador, pintor, eletricista,
bombeiro, encarregado de obra), aluguel de imóvel, locação de
obra, locação de equipamentos (caminhões basculantes, caminhões
carroceria, pá carregadeiras, retro escavadeira, escavadeira
hidráulica, patrol, martelete pneumático, caminhonete, caminhão
munk, rolo compactador, caminhão pipa, caminhão truck), locação
mensal de veículos (gol e caminhão de carroceria fixa).”
Ao se verificar o edital se nota uma grande quantidade de itens que
contemplam desde mão de obra de recepcionista (que nada tem
haver com serviços objeto do contrato) a locação de equipamentos.
E isso seria executado sem projeto uma vez que não existi projeto
básico. Não há problema em se ter um contrato de manutenção
desde que se defina o objeto de forma clara e as reformas e
ampliações sejam tratados em contratos distintos. De forma geral,
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devem ser seguidas as orientações técnicas do IBRAOP (Instituto
Brasileiro de Obras Públicas) em especial as definições de tipo de
obra e diferenciação entre obras e serviços de engenharia constantes
na OT 02/2009:
3. DEFINIÇÃO DE OBRA
Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização
de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação
de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº
5.194/66.
Para efeito desta Orientação Técnica, conceitua-se:
3.1 – Ampliar: produzir aumento na área construída de uma
edificação ou de quaisquer dimensões de uma obra que já exista.
3.2 – Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra
nova.
3.3 – Fabricar: produzir ou transformar bens de consumo ou de
produção através de processos industriais ou de manufatura.
3.4.- Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra
retome suas características anteriores abrangendo um conjunto de
serviços.
3.5 – Reformar: consiste em alterar as características de partes de
uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as características de
volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual.
4. DEFINIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação
e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto
na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar,
operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda,
demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais
referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de
projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias,
avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização,
supervisão ou gerenciamento.
Para efeito desta Orientação Técnica, conceitua-se:
4.1 – Adaptar: transformar instalação, equipamento ou dispositivo
para uso diferente daquele originalmente proposto. Quando se tratar
de alterar visando adaptar obras, este conceito será designado de
reforma.
.2. – Consertar: colocar em bom estado de uso ou funcionamento o
objeto danificado;
corrigir defeito ou falha.
4.3 – Conservar: conjunto de operações visando preservar ou
manter em bom estado, fazer durar, guardar adequadamente,
permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança
previsto no projeto.
4.4 – Demolir: ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer
obra ou suas partes.
4.5 – Instalar: atividade de colocar ou dispor convenientemente
peças, equipamentos, acessórios ou sistemas, em determinada obra
ou serviço.
4.6. – Manter: preservar aparelhos, máquinas, equipamentos e obras
em bom estado de operação, assegurando sua plena funcionalidade.
4.7- Montar: arranjar ou dispor ordenadamente peças ou mecanismos,
de modo a compor um todo a funcionar. Se a montagem for do todo,
deve ser considerada fabricação.
4.8 – Operar: fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos
para produzir certos efeitos ou produtos.
4.9 – Reparar: fazer que a peça, ou parte dela, retome suas
características anteriores. Nas edificações define-se como um
serviço em partes da mesma, diferenciando-se de recuperar.
4.10- Transportar: conduzir de um ponto a outro cargas cujas
condições de manuseio ou segurança obriguem a adoção de técnicas
ou conhecimentos de engenharia.
Em linha geral os contratos de manutenção destinam-se a manter
os equipamentos públicos em funcionamento e com condições de
atender a sua função original com qualidade. Pode-se citar como
exemplos clássicos de manutenção a troca de lâmpadas, substituição
de telhas quebradas, troca de torneiras defeituosas, desobstrução de
tubulações de esgoto e pintura de uma sala machada por infiltrações
etc.
Não deve ser confundido com reformas que abrangem um aspecto
mais geral e refere-se à recuperação de uma edificação que esteja
deteriorada ou ultrapassada, entende-se como exemplos de
reforma substituição de estrutura de telhado com troca de telhas,
pintura completa em uma escola, instalação de ar condicionado
(equipamento e tubulações, inclusive parte elétrica) em prédio da
administração municipal.
Para a reforma é necessário projeto com maior grau de detalhamento
e os serviços envolvem maior grau de conhecimento técnico devido
às inter-relações de suas atividades, ao contrário da manutenção
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que é composta de serviços comuns.
Para finalizar cabe lembrar que o contrato de manutenção não
pode conter serviços de mão de obra, em especial Recepcionista,
Engenheiro e Encarregado.
Não pode conter elaboração de projetos caso a municipalidade
necessite destes serviços deve ser contratado a parte. O mesmo
raciocínio refere-se ao contrato de locação de equipamentos que
deve ser celebrado em separado.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 4 – Exigência de requerimento para retirada do edital –
Inobservância ao art. 3º, § 3º, da Lei Federal 8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal.
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades:
A exigência de qualquer tipo de credenciamento anterior à habilitação
contrapõe-se com a inviolabilidade das propostas.
Todos os documentos de habilitação devem estar dentro de um
dos envelopes da empresa licitante, que deverá estar fechado e
indevassável até a abertura da proposta. A Lei 8666/93 não prevê
outro momento para a entrega de documentos de habilitação e
ainda proíbe tal procedimento através do seu artigo 3º § 3º onde
é garantido o sigilo do conteúdo das propostas até a respectiva
abertura.
Esta exigência de credenciamento possibilita que as empresas
interessadas conheçam os possíveis licitantes e entrem em acordo
definindo tanto a vencedora da licitação quanto o preço a ser
contratado.
Eventuais alterações no edital devem ser publicadas nos mesmos
meios do edital original e cabe ao licitante consulta-los.
Aquelas comunicações que, inquestionavelmente, não afetem a
formulação da proposta, caso de respostas a questionamentos das
licitantes, devem ficar disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura,
assim como os editais de licitação.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
2 – A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 – Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que – na sua errônea suposição – caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando
que a licitante vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual
contratada para a execução dos serviços no Município de Anchieta/
ES.
4 – Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 – No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento
da licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
6 – Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 – Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
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Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 – Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 – É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES – na CP 001/2013 – teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 – O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica
profissional exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados
se faz necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta
complexidade;
12 – De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”.
13 – Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14 O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação técnica
limitar-se-á:
II – comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação e indicação de instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 – Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 – Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 4:
Todo o cadastro de empresa licitante deve ser feito após o período
de habilitação, por melhores que sejam as intenções dos gestores
o cadastro que pode servir para enviar às possíveis alterações de
edital, pode também servir para identificar empresas e favorecer a
formação de acordos para que a empresa escolhida ganhe a licitação
com preço máximo.
Ao solicitar o cadastramento a municipalidade descumpre o art. 3º,
§ 3º, da Lei Federal 8.666/1993, pois coloca em risco o sigilo das
propostas com um item não previsto na lei de licitações.
É prática recomendável disponibilizar as informações relevantes
ao certame como edital, alterações e resposta a questionamentos,
independente de publicação na imprensa oficial, em sites destes
órgãos, sem a necessidade de cadastro ou que no máximo o cadastro
não solicite documentos como CPF ou CPJ que identificariam o
interessado.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 5 - Impossibilidade de comprovação de vínculo profissional
através de contrato de prestação de serviços - Inobservância ao art.
3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades:
O item 5.1.4 d.1 do edital exige a comprovação de vinculação do
profissional detentor de acervo técnico através de cópia autenticada
do “livro de registro de empregados” (empregado), cópia do
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contrato social (sócio ou diretor) e cópia da certidão emitida por
CREA (responsável técnico).
A impossibilidade de comprovação por contrato de prestação de
serviço não encontra respaldo legal.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
2 - A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 - Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que - na sua errônea suposição - caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando
que a licitante vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual
contratada para a execução dos serviços no Município de Anchieta/
ES.
4 - Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 - No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento da
licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
6 - Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 - Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 - Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 - É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES - na CP 001/2013 - teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 - O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica profissional
exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados se faz
necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta complexidade;
12 - De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo1.
13 - Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14
O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação
técnica limitar-se-á:
II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação e indicação de instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 - Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
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tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 - Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 5:
A impossibilidade de comprovação de vínculo profissional através de
contrato de prestação de serviços com a consequente inobservância
ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993, restringe o
caráter competitivo do certame conforme jurisprudência do abaixo
do TCU:
A exigência de demonstração de vínculo empregatício entre
profissionais e a licitante, para fins de qualificação técnicooperacional, restringe o caráter competitivo do certame. A
qualificação requerida pode ser demonstrada não somente por meio
da apresentação de contrato de trabalho, mas também de contrato
de prestação de serviços ou mesmo de vínculo societário entre a
empresa e o profissional especializado.
Representação formulada por empresa apontou indícios de
ilegalidades na condução da Concorrência n. 2/2012, pelo Município
de Britânia/GO, da qual resultou a contratação de empresa para
executar as obras de ampliação do sistema de esgotamento
sanitário do município, custeadas com recursos federais. Entre
as supostas ilicitudes, destaque-se a exigência, para efeito de
qualificação técnico-operacional, da apresentação de atestado
que demonstrasse o vínculo empregatício dos profissionais com a
empresa licitante, em data anterior à do mês da licitação. O relator,
em linha de consonância com a unidade técnica, asseverou que tal
exigência teria efetivamente comprometido o caráter competitivo
do certamente. Mencionou, então, vasta jurisprudência do Tribunal,
nesse sentido. Destacou, entre tais decisões, a proferida por meio
do Acórdão n. 2.297/2005 – Plenário, segundo a qual “... seria
suficiente a comprovação da existência de um contrato de prestação
de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil
comum”, para a comprovação de aptidão para execução do objeto, de
que trata o artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. Recorreu,
ainda, ao Voto condutor do Acórdão n. 141/2008 – Plenário, no
sentido de que “o fundamental, para a Administração Pública, é que o
profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus
trabalhos por ocasião da execução do futuro contrato. É inútil, para
ela, que os licitantes mantenham profissionais de alta qualificação
empregados apenas para participar da licitação...”. Acrescentou que
“tanto na data da entrega da proposta quanto ao longo da execução
do contrato, a contratada deve contar com profissional qualificado,
vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços,
celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou que tenha
vínculo trabalhista ou societário com a empresa”. O Tribunal,
então, em face dessa e de outras irregularidades, decidiu: a)
aplicar multa à Prefeita do município e aos integrantes da comissão
de licitação do município; b) admitir a continuidade do contrato
celebrado como resultado dessa concorrência, dado seu avançado
estágio de execução, sem prejuízo verificar a compatibilidade dos
preços contratados com os de mercado. Precedentes mencionados:
Acórdão n. 2.297/2005 e 141/2008, ambos do Plenário. Acórdão
nº 3474/2012-Plenário, TC-009.650/2012-1, rel. Min.-Substituto
Marcos Bemquerer Costa, 10.12.2012.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 6 - Garantia de proposta antecipada - Inobservância ao
art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades
O item 5.1.3 f do edital prevê a obrigatoriedade de entrega em até
3 (três) dias anteriores a data de abertura dos envelopes à CPL das
garantias de propostas através de títulos da dívida pública, seguro
garantia ou carta fiança bancária, bem como a obrigatoriedade de
comparecimento antecipado na sala da CPL para retirada da guia de
depósito no caso de garantia em dinheiro/cheque.
A exigência de apresentação da garantia de proposta anterior à
habilitação contrapõe-se com a inviolabilidade das propostas.
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Todos os documentos de habilitação devem estar dentro de um
dos envelopes da empresa licitante, que deverá estar fechado e
indevassável até a abertura da proposta. A Lei 8666/93 não prevê
outro momento para a entrega de documentos de habilitação e
ainda proíbe tal procedimento através do seu artigo 3º § 3º onde
é garantido o sigilo do conteúdo das propostas até a respectiva
abertura.
Esta exigência de apresentação antecipada da garantia possibilita
que as empresas interessadas conheçam os possíveis licitantes e
entrem em acordo definindo tanto a vencedora da licitação quanto o
preço a ser contratado.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
2 - A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 - Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que - na sua errônea suposição - caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando
que a licitante vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual
contratada para a execução dos serviços no Município de Anchieta/
ES.
4 - Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 - No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento da
licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
6 - Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 - Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 - Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 - É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES - na CP 001/2013 - teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 - O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica profissional
exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados se faz
necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta complexidade;
12 - De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”1.
13 - Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação
14
O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação
técnica limitar-se-á:
II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
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o objeto da licitação e indicação de instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
15 - Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 - Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 6:
A inobservância ao art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal
8.666/1993 conforme citado na já referenciada ITI, trata-se de
exigência de apresentação da garantia de proposta anterior à
habilitação contrapõe-se com a inviolabilidade das propostas
e é reconhecidamente de natureza ilegal, pois identifica com
antecedência todos os interessados no certame. Essa prática é
condenada pelo TCU conforme Acórdão abaixo.
1. A exigência de apresentação de garantias anteriormente à
data prevista para entrega dos documentos de habilitação e da
proposta de preços afronta o disposto no inciso I do art. 43 da Lei
nº 8.666/1993
Representação de empresa acusou possíveis irregularidades no edital
da Concorrência nº 2/2012 promovida pela Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Embu das Artes/SP, cujo objeto consiste
na contratação de empresa especializada para execução de obras
de contenção de encostas em áreas de risco naquela localidade.
Entre os supostos vícios apontados, destaque-se a exigência de
apresentação de garantia da proposta até o 3º dia útil anterior à
data prevista de entrega dos documentos de habilitação e proposta
de preços. Instada a se pronunciar acerca desse quesito, o município
assinalou que buscava evitar que empresas sem reais condições de
executar o contrato participassem do certame. A unidade técnica,
no entanto, ressaltou que, consoante disposto no art. 31, III, da Lei
nº 8.666/93, “a apresentação de comprovante de garantia faz parte
da documentação relativa à qualificação econômico-financeira das
licitantes, exigida como requisito de habilitação do certame”. E que,
por isso, “deve acompanhar o restante da documentação relativa à
fase de habilitação, exigível tão somente a partir do dia de entrega
da respectiva documentação, a qual deve ser entregue em envelope
lacrado à comissão de licitação na data marcada para recebimento
e abertura de documentos de habilitação e propostas”. Não haveria,
pois, amparo legal para a exigência de apresentação de documento
referente à fase de habilitação “previamente à data marcada para o
recebimento e a abertura dos envelopes”, consoante já decidido pelo
Tribunal nos Acórdãos n.ºs 2.095/2005 e 2.993/2009, ambos do
Plenário. O relator, em linha de consonância com tal manifestação,
ponderou que a garantia financeira para a execução da obra “é
um dos requisitos de habilitação do certame e é parte integrante
da documentação relativa à qualificação econômico-financeira das
licitantes enumerada no citado artigo da Lei nº 8.666/93”. Deve,
portanto, “acompanhar o restante da documentação relativa à fase
de habilitação”. E arrematou: “Exigi-la previamente à data marcada
para o recebimento restante da documentação relativa a essa fase
contraria o art. 43, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, e permitiria à
Prefeitura de Embu das Artes conhecer de antemão as empresas
interessadas na licitação, o que poderia, em certas circunstâncias,
comprometer a lisura do certame ...”. O Tribunal, em face desse
e de outros vícios, decidiu: I) assinar prazo para a anulação da
referida Concorrência nº 2/2012; II) alertar a entidade com o intuito
de evitar a reincidência de vícios, quando da republicação de edital
que tenha por objeto a realização das citadas obras. Precedentes
mencionados: Acórdãos n.ºs 2.095/2005 e 2.993/2009, ambos do
Plenário. Acórdão n.º 2074/2012-Plenário, TC-018.726/2012-7, rel.
Min. Raimundo Carreiro, 8.8.2012.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
QUESITO 7 - Classificação indevida como serviço de natureza
contínua - Incompatibilidade com o art. 57, inciso II, da Lei Federal
8.666/1993.
Responsáveis:
Identificação: Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal.
Conduta/Nexo: Autorizou licitação cujo edital possui diversos indícios
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de irregularidades
Identificação: Ronald Ramos Hermes, Presidente da C.P.L.
Conduta/Nexo: Elaborou edital de licitação que possui diversos
indícios de irregularidades
Incompatibilidade com o art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993.
Cláusula Segunda da minuta de contrato (fl. 72) estabelece:
2.1 – O prazo para a execução dos serviços será de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma das
Leis nº 8666/93 e 9.648/98 de 27/05/98.
Entretanto não se vislumbra a caracterização dos serviços ora
licitados como serviços de natureza continuada para os quais tais
prorrogações teriam previsão legal.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad
e Ronald Ramos Hermes:
2 - A empresa representante alega que o procedimento licitatório
autorizado pelo Prefeito Municipal “está totalmente eivado de
vícios insanáveis que claramente direcionam a contratação do
objeto a determinada empresa”, em face de impropriedades
relacionadas à “exigência de quantitativo mínimo na capacitação
técnica profissional”; “exigência de capacitação técnica operacional
desnecessária e sua irregular vinculação a contrato de manutenção”
e ainda, em relação à “existência de indícios de fraude em licitação”;
3 - Alega também o Representante ter ocorrido processo licitatório
com objeto similar promovido pela Prefeitura de Piúma/ES, cujo
edital guarda grande similaridade com o edital do Município de
Anchieta/ES, o que - na sua errônea suposição - caracteriza possível
manipulação dos editais por empresas interessadas, informando
que a licitante vencedora do certame de Piúma/ES seria a atual
contratada para a execução dos serviços no Município de Anchieta/
ES.
4 - Antes de adentrarmos no mérito da causa é importante
destacar que no dia em que os Representados receberam a referida
Notificação, o Município de Anchieta/ES, antecipadamente, já
havia suspendido o certame e feito as devidas publicações desta
suspensão no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal
de grande circulação, conforme pode ser observado às fls. 236/237
do processo administrativo n°. 8894/2013;
5 - No dia 13/09/2013 o Município de Anchieta/ES publicou no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo o Aviso de Cancelamento da
licitação objeto deste procedimento (doc. 01);
6 - Desta forma “cai por terra” à alegação descabida e despropositada
da empresa Representante de que houve vícios insanáveis que
direcionam a contratação, no processo licitatório em tela;
7 - Outra alegação infundada e irresponsável da empresa
Representante é de que haveria possível manipulação dos editais,
por empresas interessadas, informando que a vencedora do certame
de Piúma/ES seria a atual contratada para a execução dos serviços
no Município de Anchieta/ES;
8- A título de conhecimento à empresa Representante e a título
de informação a este Egrégio Tribunal de Contas, o contrato do
Município de Anchieta/ES com a empresa detentora do contrato de
Piúma/ES foi rompido em abril/2013, na atual gestão do Primeiro
Representado e Prefeito Municipal MARCUS VINÍCIUS DOELINGER
ASSAD;
9 - Logo, por dedução lógica se o atual Prefeito de Anchieta/ES
tivesse intenção de favorecer a empresa que presta serviços em
Piúma/ES não teria rescindido o contrato com a referida empresa
em Anchieta/ES, no mês de abril de 2013, e sim prorrogado;
10 - É importante salientar que o edital utilizado pelo Município
de Anchieta/ES - na CP 001/2013 - teve como base o edital de
Manutenção do Município de Vitória/ES, que inclusive foi referendado
por este Egrégio Tribunal de Contas;
11 - O item de quantitativo mínimo na capacitação técnica profissional
exigido no edital de 5.000 (cinco mil) metros quadrados se faz
necessário tendo em vista tratar-se de serviço de alta complexidade;
12 - De acordo com os ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr:
“a Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos
licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da
experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o
contrato administrativo”.
13 - Ainda segundo este renomado doutrinador:
“o interessado em firmar contrato com a Administração Pública
precisa ter condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência.
Há contratos com grau de complexidade técnica elevado, em que é
necessária a aptidão especialíssima para atender com presteza ao
interesse público, por efeito do que as exigências de qualificação
técnica variam substancialmente dependendo do objeto da licitação.
14 - O artigo 30 da Lei 8.666/93 prescreve que a qualificação técnica
limitar-se-á:
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II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação e indicação de instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
15 - Diante de todo exposto requer os Representados sejam
julgadas improcedentes as acusações que lhes são imputadas nesta
Representação com o consequente arquivamento do procedimento,
tendo em vista que a CP 001/2013 foi CANCELADA pelo Município
de Anchieta/ES;
16 - Desde já os Representados colocam-se a disposição para
quaisquer outras informações consideradas indispensáveis para o
deslinde do Processo n° TC 6539/2013 deste Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
ANÁLISE DO QUESITO 7:
De acordo com o referido texto legal supracitado o art. 57, inciso
II, da Lei Federal 8.666/1993 trata dos serviços de natureza
continua a qual não contempla em suas hipóteses os serviços de
manutenção civil que é o objeto deste edital. Para complementar
esse entendimento citam-se trechos de acórdãos do TCU:
(...) A jurisprudência desta Corte de Contas também se alinha a este
entendimento:
‘O Exmo. Sr. Ministro Relator Marcos Vilaça, em seu relatório para a
Decisão nº 466/1999 - Plenário, traz o entendimento do jurista Carlos
Pinto Coelho Motta sobre o assunto: serviços contínuos são aqueles
que não podem ser interrompidos; fazem-se sucessivamente, sem
solução de continuidade, até seu exaurimento ou conclusão do
objetivo. A exemplo, teríamos: limpeza, conservação, manutenção,
vigilância, segurança, transporte de valores, carga ou passageiros.
(Eficácia nas Licitações e Contratos, 7.ed. ,1998). O Exmo. Sr.
Ministro Walton Alencar utilizou-se da mesma doutrina em seu
relatório para o Acórdão 128/1999 - Plenário. No relatório para a
Decisão nº 1098/2001 - Plenário, o Ministro Adylson Motta afirma
que: De natureza continuada são os serviços que não podem ser
interrompidos, por imprescindíveis ao funcionamento da entidade
pública que deles se vale. Enquadram-se nessa categoria os serviços
de limpeza e de vigilância, o fornecimento de água e de energia
elétrica, a manutenção de elevadores. [Acórdão 1382/2003 - 1ª
Câmara. Ministro Relator: Augusto Sherman Cavalcanti.]
(...) Por fim, há que se fazer a distinção entre serviços de natureza
continuada e serviços que necessitam de reparos constantes. Os
serviços de recapeamento asfáltico e pavimentação em placas de
concreto armado estão englobados na segunda categoria. Neste
caso, para que haja uma manutenção constante faz-se necessária
a observância do requisito formal, qual seja, a celebração de novos
contratos sob pena de infringência do art. 57, inc. II, da Lei nº
8.666/1993 já que não devem ser considerados como serviços.
Acórdão 1240/2005 – Plenário (relatório do Ministro Relator)
Abstenha-se de prorrogar contratos de serviços, com base no art.
57, inciso II, da Lei 8.666/1993, que não sejam prestados de forma
contínua, tais como fornecimento de passagens aéreas e publicidade.
Acórdão 1386/2005 Segunda Câmara
Em observância ao que estabelece o inciso II do artigo 57 da
Lei nº 8.666/1993, somente adote o procedimento de contratar
pelo prazo limite de 60 meses em casos de serviços contínuos
incomuns em que, diante da peculiaridade e complexidade do
objeto, fique inquestionavelmente demonstrado no processo o
benefício advindo desse ato para a Administração, devendo para os
demais casos proceder de forma a que as prorrogações previstas
nos contratos sejam precedidas de avaliação técnica e econômica,
que demonstrem as vantagens e o interesse da Administração em
manter a contratação.
Acórdão 1467/2004 Primeira Câmara
Quanto à contratação dos serviços de assessoria advocatícia
e contábil (...), cumpre observar que (...) esses serviços não se
enquadram na categoria de serviços de prestação continuada,
previstos no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, que são aqueles
serviços dos quais a administração não pode dispor sob pena de
comprometimento da continuidade de suas atividades.
Acórdão 1560/2003 Plenário
Evite realizar prorrogações indevidas em contratos e observe
rigorosamente o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993,
considerando que a excepcionalidade de que trata o aludido
dispositivo está adstrita à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, não se aplicando aos contratos de aquisição de
bens de consumo.
Acórdão 1512/2004 Primeira Câmara
Conforme defendido acima, percebe-se que o entendimento do
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TCU caminha no sentido de não aceitar que serviços corriqueiros
que são prestados de forma comum, porém não contínua e que a
sua eventual ausência não cause a paralisação quase imediata do
serviço público ou que ponha em risco esta. Conforme defendido
a manutenção civil não se enquadra nesta categoria de serviço e,
portanto não pode ser considerado serviço de natureza contínua.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4 - CONCLUSÃO:
Considerando a documentação do processo, considerando o
disposto na Decisão Monocrática Preliminar DECM 729/2013 e DECM
931/2013.
Considerando o disposto na Manifestação Técnica Preliminar MTP
351/2013 e Instrução Técnica Inicial de Engenharia ITI nº 769/2013.
Em função da analise realizada no presente processo e tendo como
parâmetros a legislação e jurisprudências, em especial a do TCU,
concluímos pela procedência da representação.
4.1 Descumprimentos de legislação
No tocante aos itens de descumprimento da legislação, frente aos
quesitos levantados da área de engenharia, citam-se os seguintes
itens:
4.1.1 - Da exigência de quantitativo mínimo na capacitação técnica
profissional – Inobservância ao art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal
8.666/1993:
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.1.2 - Da exigência de capacitação técnica operacional desnecessária
e sua irregular vinculação a contrato de manutenção - Artigo 37,
inciso XX I da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei
Federal 8.666/1993:
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.1.3 - Inobservância do parcelamento do objeto com inclusão de
serviços e materiais sem respaldo em projeto básico, devido a sua
inexistência - Inobservância ao art. 6º, inciso IX, da Lei Federal
8.666/1993 ao art. 7º, § 1º da Lei Federal 8.666/1993 e art. 23º, §
1º, da Lei Federal 8.666/1993:
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.1.4 - Exigência de requerimento para retirada do edital –
Inobservância ao art. 3º, § 3º, da Lei Federal 8.666/1993.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.1.5 Impossibilidade de comprovação de vínculo profissional
através de contrato de prestação de serviços - Inobservância ao art.
3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.1.6 Garantia de proposta antecipada - Inobservância ao art. 3º, §
1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
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4.1.7 Classificação indevida como serviço de natureza contínua Incompatibilidade com o art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993.
Conforme foi argumentado, considerando-se a questão procedente.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad (Prefeito Municipal) e Ronald Ramos
Hermes (Presidente da CPL) foram responsáveis pela aprovação e
elaboração do referido edital. Em todo caso, destaca-se o fato de ter
sido cancelado o edital conforme documento anexado à página 280.
4.2 Recomendações
Sugere-se determinar a atual administração que nas próximas
licitações, inclusive ao objeto ora aludido, não devem licitar contratos
de manutenção civil que apresente os seguintes itens:
Façam menção a aluguel de máquinas;
Contratação de projetos (no mesmo contrato);
Contratação de mão de obra (por hora de serviço);
Contemple previsão de reforma e ampliação (estes itens devem ser
contratados a parte).
Por fim, sugere-se a esta Corte de Contas, nos termos do artigo
206 do § 2º do Regimento Interno (Resolução TC Nº 261), em
face do volume de recursos que envolvem tais contratações e
a sua importância para o bom funcionamento das instituições, e
ainda procurando atuar de forma pedagógica evitando possíveis
paralizações de certames licitatórios semelhantes.
Determine à SGS, dar conhecimento da decisão colegiada neste
processo a todos os jurisdicionados deste tribunal, para que
observem nas suas contratações de serviços semelhantes, as
determinações aqui expedidas.
Assim, em 09.12.2013 vieram os autos à este Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC para a elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva conforme determina o artigo 47, inc. III, alínea
“d” c/c art. 319, ambos da Resolução TC nº 261/2013 - Regimento
Interno deste TCEES.
3. ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
APONTADOS NA ITI nº 769/2013 (fls. 254/269) EM COTEJO COM
AS JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS
RESPONSÁVEIS.
3.1. Das Questões Preliminares
3.1.1. Do Arquivamento dos Autos em razão do Cancelamento da
Concorrência Pública nº 001/2013.
Aduzem os responsáveis às fls. 276/279 que a Administração Pública
houve por bem em cancelar a Concorrência Pública nº 001/2013 e,
em razão disso, entende ter havido a perda superveniente de objeto
da Representação, pugnando pelo seu arquivamento.
Análise:
Inicialmente, em que pese a Defesa ter logrado êxito em comprovar
o “cancelamento” da Concorrência Pública nº 001/2013, conforme
documento de fls. 280 dos autos, a hipótese não é causa fática ou
jurídica hábil e capaz de provocar a perda superveniente de objeto
a teor do disposto expressamente no art. 307, § 6º da Resolução TC
nº 261/2013 - Regimento Interno do TCEES.
Note-se que no caso vertente houve o deferimento de medida
cautelar suspendendo o Certame e concomitantemente determinouse a notificação dos responsáveis para que apresentassem
esclarecimentos iniciais, fls. 218/223 e fls. 230/231, sendo
apresentados os esclarecimentos de fls. 235/236 e de fls. 245/249,
manifestamente contestando os indicativos de irregularidade
apontados.
Neste contexto, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
nº 769/2013 descrevendo de forma pormenorizada os indícios
de irregularidade detectados pela Equipe Técnica no Edital de
Concorrência Pública nº 001/2013 sendo devidamente citados
os responsáveis para apresentação de defesa, tendo os mesmos
apresentado as justificativas acostadas às fls. 276/279 mais uma
vez contestando pontualmente os indicativos de irregularidade
narrados na referida ITI.
Logo, o caso vertente não se subsume à hipótese prevista no art.
307, § 6º, da Resolução TC nº 261/2013 de sorte que sugere-se seja
refutada a preliminar ora analisada.
3.2. Do Mérito
No mérito, haja vista a especificidade da matéria vertida nos
presentes autos atinentes a conhecimentos específicos do
conhecimento científico de engenharia e arquitetura, os autos
forma remetidos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas deste
TCEES, sendo elaborada a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
nº 74/2013 de fls. 283/315, à qual ratificamos in totum por seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, haja vista refletir de forma
ímpar as provas carreadas aos autos, e, portanto, a verdade real.
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Levando em consideração as análises procedidas e as motivações
adotadas nestes autos que versam sobre Representação apresentada
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a este TCEES pela sociedade empresária Convivência Construções e
Serviços Ltda., narrando a ocorrência de irregularidades m Edital
de Concorrência Pública nº 001/2013 da Prefeitura de Anchieta/ES,
cuja responsabilidade recai sobre o Sr. Marcus Vinícius Doelinger
Assad – Prefeito; e Sr. Ronald Ramos Hermes – Presidente da CPL,
ambos no exercício 2013, com base no art. 95, inciso II, c/c art.
99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 ,
corroborando integralmente a Instrução de Engenharia Conclusiva
IEC 74/2013 de fls. 283/315, à qual ratifica-se in totum por seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, sugere-se seja reconhecida
a PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO com a manutenção das
seguintes irregularidades:
3.1.1. Exigência de quantitativo mínimo na capacitação técnica
profissional – Inobservância ao art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/1993 (corresponde ao item 4.1.1 da IEC nº 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, e Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.2. Exigência de capacitação técnica operacional desnecessária e
sua irregular vinculação a contrato de manutenção - Artigo 37, inciso
XX I da Constituição Federal e art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/1993 - (corresponde ao item 4.1.2. da IEC 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, e Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.3. Inobservância do parcelamento do objeto com inclusão de
serviços e materiais sem respaldo em projeto básico, devido a sua
inexistência - Inobservância ao art. 6º, inciso IX, da Lei Federal nº
8.666/1993 ao art. 7º, § 1º da Lei Federal 8.666/1993 e art. 23º,
§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 - (corresponde ao item 4.1.3 da
IEC nº 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.4. Exigência de requerimento para retirada do edital –
Inobservância ao art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993 (corresponde ao item 4.1.4 da IEC nº 74/2013)
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, e Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.5. Impossibilidade de comprovação de vínculo profissional
através de contrato de prestação de serviços - Inobservância ao art.
3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 - (corresponde ao
item 4.1.5 da IEC nº 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.6. Garantia de proposta antecipada - Inobservância ao art. 3º,
§ 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 - (corresponde ao item
4.1.6 da IEC nº 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.1.7. Classificação indevida como serviço de natureza contínua Incompatibilidade com o art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993
- (corresponde ao item 4.1.7 da IEC 74/2013).
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad – Prefeito, e Ronald
Ramos Hermes - Presidente da CPL;
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC nº 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar a preliminar de Arquivamento dos Autos em razão
do Cancelamento da Concorrência Pública nº 001/2013, conforme
delineado no item 3.1.1 desta ITC.
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad - Prefeito e do Sr. Ronald Ramos
Hermes - Presidente da CPL, ambos do Município de Anchieta/ES no
exercício 2013 em razão do cometimento de ato com grave violação
da norma legal, conforme disposto na Instrução de Engenharia
Conclusiva IEC nº 74/2013, aplicando multa pessoal e individual aos
responsáveis na medida das respectivas culpabilidades, com amparo
no art. 135, inc. II da Lei Complementar nº 621/2012.
3.2.2. Sugere-se, com fundamento no art. 1º, inc. XVI c/c art. 57, inc.
III ambos da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINAR ao atual
Prefeito e ao Presidente da CPL, ambos do Município de Anchieta/ES
que, nas próximas licitações se abstenham de incluir nos editais de
manutenção civil os itens abaixo relacionados, conforme observado
pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO no item 4.2 da
IEC nº 74/2013, abaixo transcritos:
•
Façam menção a aluguel de máquinas;
•
Contratação de projetos (no mesmo contrato);
•
Contratação de mão de obra (por hora de serviço);
•
Contemple previsão de reforma e ampliação (estes itens
devem ser contratados a parte).
3.3. Por fim, sugere-se que seja cientificada a Interessada
(Representante) do teor da decisão final a ser proferida por este
TCEES, conforme preconiza o § 7º do art. 307 da Res. nº 261/2013.
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– grifei e negritei
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou ponto
a ponto as irregularidades atribuídas no procedimento licitatório,
mantendo as irregularidades relativamente aos itens: 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 3.1.7 da Instrução Técnica Conclusiva nº
8460/2013 (fls. 317/348), sendo que o douto Representante do
Parquet de Contas acompanhou a área técnica em suas razões.
Denota-se dos autos que após a concessão da medida cautelar,
determinando a suspensão de quaisquer atos relacionados ao Edital
de Concorrência Pública nº 01/2013, os responsáveis juntaram
documentos nos autos informando que o Edital de Concorrência
Pública nº 01/2013 foi cancelado, conforme se vê da publicação no
Diário Oficial dos Poderes do Estado, a fl. 280 dos presentes autos.
Ocorre que os responsáveis, somente tomaram a medida de cancelar
o certame, em questionamento, após a citação dos referidos
indicativos de irregularidade acima transcritos.
Neste contexto, a medida tomada pelos gestores não se amolda
aos ditames do § 6º do artigo 307 da Resolução TC nº 261/2013
(Resolução TC nº 261/2013), o qual determina que seja o
saneamento da irregularidade antes da concessão da medida
cautelar, para efeitos de reconhecimento da perda superveniente
do objeto e consequente extinção do processo sem julgamento de
mérito, assim estabelecendo, verbis:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado
diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20,
inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito. – grifei e negritei
Compulsando os autos, de fato, verifica-se que efetivamente o
gestor promoveu o cancelamento do referido certame, conforme
consta da documentação acostada, a fl. 180, dando conta de referido
cancelamento.
É de se registrar que o cancelamento do procedimento licitatório, em
apreço, caracterizaria a perda superveniente do objeto da demanda,
o que em regra, inviabilizaria a análise de mérito por parte desta
Corte de Contas, impondo a extinção do processo sem a resolução
de mérito, por ausência de interesse do provimento final, visto que
o certame fora cancelado.
Contudo, nos termos do supracitado dispositivo legal, para que
houvesse tal efeito, o referido cancelamento do certame deveria
ocorrer antes da concessão da medida cautelar, motivo pelo qual
por força de disposição regimental, impõe-se o enfrentamento da
análise meritória.
Acerca do tema a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais assim decidiu, nos autos do processo TC nº
850986, da 2ª Câmara, litteris;
EMENTA: DENÚNCIA – PREGÃO PRESENCIAL – AQUISIÇÃO DE
PNEUS E CORRELATOS – SUSPENSÃO CAUTELAR DO CERTAME PELO
JURISDICIONADO – SUPERVENIÊNCIA DA EXTINÇÃO DA LICITAÇÃO
– PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – ARQUIVAMENTO –
PRECEDENTES DA CORTE DE CONTAS (DENÚNCIAS N. 873401 E
843476 – FORMULAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO E DETEMINAÇÕES NO
CASO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO TCU (ACÓRDÃOS N.
91612011 E 4774/2011). 1) A superveniência da extinção de licitação,
objeto do procedimento administrativo de denúncia, nas hipóteses
de anulação ou de revogação da licitação, vem sendo causa, segundo
entendimento desta Corte de Contas, de arquivamento dos autos.
Tem-se, como exemplo, o que foi decidido nos autos da Denúncia n.
873401, de relatoria do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, na Sessão
da Primeira Câmara de 12/06/2012, e nos da Denúncia n. 843476,
de relatoria do Conselheiro Mauri Torres, na Sessão desta Segunda
Câmara de 14/06/2012. 2) Entende-se que o arquivamento dos
autos não obsta a formulação de recomendações e de determinações,
por parte deste Tribunal de Contas, para efeito de fiscalização, nos
termos do art. 64, III, da Lei Complementar n. 102/2008, e art.
275, II, do Regimento Interno desta Casa. O próprio Tribunal de
Contas da União, ao considerar prejudicadas suas representações e
denúncias, pela perda do objeto ante a anulação superveniente de
certames sob sua análise, promove o arquivamento dos autos sem
prejuízo de se efetivarem determinações e recomendações; neste
sentido, citam-se os Acórdãos n. 916/2011 (Primeira Câmara) e
4774/2011 (Segunda Câmara). – grifei e negritei
Em sendo assim, entendo que a extinção do processo sem resolução
de mérito, com seu consequente arquivamento, não obsta a
formulação de recomendações e de determinações, por parte deste
Tribunal de Contas, para efeito de fiscalização, nos termos do § 2º
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do art. 206 da LC nº 621/2012.
Assim, em não sendo extinto sem resolução de mérito, o que seria
medida mais acertada, por força de previsão regimental, analisando
os itens objeto de pronunciamento da área técnica, anuo com
seus termos, como o fez o Ministério Público Especial de Contas,
mantendo os termos das irregularidades descritas nos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7 constantes da Instrução
Técnica Conclusiva nº 8460/2013.
No mais, adoto como razões de decidir o opinamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 8460/2013,
bem como do Parecer, exarado, à folha 350, do douto Representante
do Ministério Público Especial de Contas, quanto à procedência da
representação, a fim de expedir tão somente determinações, visto
que o certame já fora cancelado, no que se refere ao Edital de
Concorrência Pública nº 01/2013.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de
que seja rejeitada a preliminar de Arquivamento dos Autos em
razão do Cancelamento da Concorrência Pública nº 001/2013, e
no mérito, pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, em razão das
irregularidades mantidas nesta desta decisão, constantes dos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 3.1.7 da Instrução Técnica
Conclusiva nº 8460/2013, relativamente ao Edital de Concorrência
Pública nº 01/2013,
VOTO, ainda, para que se REJEITE as razões de justificativas do Sr.
Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito do Município de Anchieta
e do Sr. Ronald Ramos Hermes - Presidente da CPL do Sr. Marcus
Vinicius Doelinger Assad – Prefeito do Município de Anchieta e do Sr.
Ronald Ramos Hermes - Presidente da CPL, em razão do cometimento
das irregularidades, contudo sem aplicação de sanção pecuniária,
expedindo-se apenas determinações ao gestor responsável.
VOTO, também, no sentido de que seja DETERMINADO ao atual
Chefe do Executivo Municipal de Anchieta, o seguinte:
1) Abstenha-se de licitar contratos de manutenção civil que
apresente os seguintes itens:
• Façam menção a aluguel de máquinas;
• Contratação de projetos (no mesmo contrato);
• Contratação de mão de obra (por hora de serviço);
• Contemple previsão de reforma e ampliação (estes itens devem
ser contratados a parte).
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquive-se os presentes autos.
É como voto.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
(VOTO-VISTA):
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, protocolizada pela sociedade
empresária CONVIVÊNCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,
representada por seu advogado regularmente constituído nos autos.
O representante relata a ocorrência de eventuais irregularidades
no Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública n°
001/2013 da Prefeitura de Anchieta, imputando a responsabilidade
aos Senhores Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal e
Ronald Ramos Hermes – Presidente da CPL.
Após a análise do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas que
elaborou a MTP 351/2013, onde se manifestou pela SUSPENSÃO
CAUTELAR do certame e NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, haja
vista que os envelopes ainda não haviam sido abertos, fora acatado
tal entendimento pelo Conselheiro Relator João Luiz Cota Lovatti,
conforme Decisão Monocrática DECM 729/2013, que fora ratificada
pelo Plenário.
Devidamente notificados da referida Decisão Monocrática, informou
o Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, que antes mesmo da
determinação do TCEES já havia determinado, de ofício, a suspensão
do Certame.
Apresentados conjuntamente os esclarecimentos por parte dos
responsáveis, fora elaborado pelo NEO a Instrução Técnica Inicial
769/2013, que sugeriu que fosse mantida a Suspensão Cautelar e
uma nova citação dos responsáveis, em face de itens específicos da
ITI, sugestão essa, acampada pelo Relator, que proferiu a Decisão
Monocrática DECM 931/2013.
Após o encaminhamento de documentos, por parte dos responsáveis,
fora elaborado pelo NEO a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
74/2013, que conclui pela manutenção de algumas irregularidades.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 8460/2013, que concluiu pela PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO, mantendo as irregularidades apontadas na IEC
74/2013, rejeitando a preliminar de arquivamento dos autos, bem
como as razões de justificativas apresentada pelos responsáveis,
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por fim sugere DETERMINAÇÕES ao atual prefeito.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Douto Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo com a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8460/2013.
O Eminente Conselheiro Relator Marco Antônio da Silva, proferiu
voto nos autos, na sessão do dia 17/06/2014, pela PROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO, REJEITANDO as razões de justificativas dos
responsáveis, bem como expedindo RECOMENDAÇÕES ao atual
Chefe do Executivo Municipal de Anchieta.
É o sucinto relatório.
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO
Solicitei vista para uniformizar a atuação desta Corte de Contas, pois
reiteradas vezes, esta Corte decidiu pela EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por perda superveniente do objeto,
apesar da concessão de cautelar.
Cito como exemplos os Acórdãos TC-001/2014, TC-002/2014, TC003/2014, TC-046/2014, TC-062/2014, TC-063/214 e TC 265/2014
de minha autoria, TC-271/2013 de autoria do Conselheiro em
Substituição Eduardo Perez, TC-581/2013, TC-599/2013 e TC582/2013 do Conselheiro José Antônio Pimentel, TC-633/2013, TC648/2013 e TC-490/2013 do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
e TC-253/2013 do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Reconheço, contudo que, está correto o entendimento trazido no
voto do Eminete Relator, de que com a efetiva prestação jurisdicional
causada pela concessão da cautelar e conforme previsto no próprio
Regimento desta Corte, bem como pela própria manifestação
do Tribunal de Contas da União, não há de ser falar em perda
superveniente do objeto.
Entretanto, é claro e indiscutível que um processo que tenha a sua
licitação REVOGADA, não deva ser objeto de analise, seja pela área
técnica ou Ministério Público.
Como juntar o interesse público, que é de se evitar a perda de
tempo em processos que não irão gerar mais resultados práticos,
porque foram revogadas as licitações e extingui-los sem resolução
do mérito?
Essa questão já foi resolvida pela área técnica e pelo Ministério Público
nos autos TC 8997/2013, da Relatoria do Eminente Conselheiro
Marco Antonio da Silva, que em seu voto acompanhou a área técnica
e o Ministério Público, trazendo inclusive Jurisprudência do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, processo votado a unanimidade na
sessão do dia 22.04.2014.
Manifestação Técnica Preliminar MTP 612/2013, nos autos
8997/2013:
O Regimento Interno desta Corte de Contas estipula, em seu artigo
307, § 6º, o seguinte:
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Verifica-se que nos termos regimentais, foi prevista a perda
superveniente do objeto quando, antes da concessão da medida
cautelar, o responsável sanasse as supostas irregularidades
apontadas pelo representante.
Na presente situação, não se torna possível o enquadramento
nesse dispositivo, tendo em vista que foi deferida a medida cautelar
determinando a imediata suspensão do certame. Não obstante,
entendemos que, considerando a anulação da Tomada de Preços
nº 001/2013 que continha as supostas irregularidades, conforme
cópia da publicação no Diário Oficial do Estado (fl. 412), verificamos
a ausência, na presente situação, de qualquer interesse processual
em se proferir decisão que analise o mérito da representação, sem
prejuízo, no entanto, de se proferir recomendações ao atual gestor,
lembrando que o interesse processual é formado pelo binômio
necessidade e utilidade.
Fredie Didier Jr., ao tratar do interesse-utilidade, assim se manifesta:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse
processual quando não mais for possível a obtenção daquele
resultado almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. É
o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se
deu antes da citação do réu – se o adimplemento se deu após a
citação, o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas
de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II, CPC-73).
Em que pese as diferenças entre o Direito Processual Civil e os
processos que tramitam nesta Corte de Contes, aos quais se aplicam
o Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme artigo 70
da Lei Complementar n° 621 de 8 de março de 2012, entendemos
que a continuidade da atuação desta Corte de Contas, na presente
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situação, não traria qualquer efeito prático à Administração Pública,
tendo em vista a revogação da licitação.
A revogação do certame licitatório acarretou, por via reflexa, a
extinção das supostas irregularidades, que não mais são dotadas
de potencialidade para acarretar qualquer lesão ao interesse público
ou de terceiros.
Não havendo mais irregularidades, opinamos pela extinção do
presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267,
inciso VI, e parágrafo 3º do Código de Processo Civil.
Nesse mesmo sentido manifestou-se o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas ITC 244/2014, nos mesmos autos:
De acordo com a redação unívoca do art. 307, § 5° do Regimento
Interno, quando o responsável der cumprimento à medida cautelar
e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, será
proferida decisão de mérito. Destarte, conforme se depreende da
narrativa acima, o caso dos autos se subsume ao citado dispositivo,
impondo a prolatação de decisão meritória, ou seja, com resolução
de mérito, seja pela procedência ou pela improcedência da
Representação.
Ocorre que há nuances, no presente caso, que atraem a aplicação
do disposto no Código de Processo Civil, em razão de esse Diploma
Processual estabelecer, com maior precisão, a melhor solução ao
caso dos autos.
Como visto no resumo do histórico processual, no momento em que
instados a cumprir a medida cautelar, que determinava a suspensão
do certame, os responsáveis, prontamente, promoveram a extinção
da licitação, sem impugnar os termos da Representação tampouco
das Manifestações Técnicas produzidas por esta Corte.
Note-se que não houve, até aquele momento da notificação, o
apontamento formal e definitivo de indício de irregularidade, do qual
os responsáveis poderiam se defender, quando citados. Logo, não
foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
Nos autos, houve apenas a expedição de notificação, visando
comunicá-los da Decisão TC 6268/2013, que determinava a
suspensão da licitação e os convocava a se pronunciar em dez dias. A
notificação, como cediço, não tem o caráter de possibilitar o exercício
do contraditório e da ampla defesa, por meio da contestação – o que
somente é ensejado pela citação, conforme Lei Orgânica do TCE-ES:
Art. 63. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos
atos e termos processuais, far-se-á mediante:
I - citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de
processo contra ele instaurado, chamando-o para se defender e/ou
recolher a importância devida;
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao
interessado ou responsável visando suprir a necessidade de algum
dado, esclarecimento ou providência preliminar;
III - notificação, nos demais casos.
Sendo o contraditório e a ampla defesa corolários do devido processo
legal e, também, direitos fundamentais, não é possível a prolação de
decisão de mérito, sobretudo pela procedência, sem que, antes, seja
concedida ao responsável a chance de se defender.
Assim, para se aplicar literalmente o §5º do art. 307 do RITCEES, seria, neste caso, necessária a confecção de Instrução Técnica
Inicial, com a citação dos responsáveis, seguida da análise técnica
conclusiva e do subsequente opinamento do Ministério Público
Especial de Contas e do julgamento. Tudo isso para que no processo
constasse o que já se sabe: que o procedimento licitatório está
extinto.
Considerando, portanto, que toda essa movimentação da máquina
pública resultaria inócua do ponto de vista da efetividade, o Núcleo
de Cautelares sugeriu, acertadamente, a extinção do processo sem
resolução de mérito, não com base na perda do objeto prevista no §6º
do art. 307, do RITCE-ES, mas amparado na ausência de interesse
processual (art. 267, VI e §3º, CPC), haja vista a ausência da
necessidade e da utilidade provenientes da tramitação do processo.
Tal solução se mostra adequada à hipótese em tela, na medida em
que o cumprimento inflexível do Regimento Interno contrariaria
princípios processuais também aplicáveis aos procedimentos
administrativos desta Casa, tais como, da efetividade, da economia
processual e da celeridade.
Destarte, como os processos e os procedimentos administrativos não
possuem fim em si mesmos, mas objetivam propiciar um benefício à
sociedade, tem-se que, no caso em tela, a finalidade almejada já foi
alcançada – qual seja, impedir que licitação viciada causasse danos
ao erário ou violasse a lei – tornando despicienda toda a tramitação
do processo (com os gastos que lhe são inerentes) que propiciaria
decisão de mérito cujo resultado prático não diferiria do que já há
nos autos.
Relembre-se, como registrado pelo Núcleo de Cautelares, que a
presente hipótese tampouco se trata de perda superveniente do
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objeto, já que a anulação do certame se deu em momento posterior
ao deferimento da cautelar, não se enquadrando no art. 307, § 6º
do Regimento Interno, afastando essa saída.
Em suma, não há como pugnar pela extinção do processo com
resolução de mérito, em virtude da inexistência de contestação/
citação, tampouco compensa prosseguir a instrução processual para
citar os responsáveis, de modo que a solução que melhor se amolda
à hipótese é, de fato, a extinção do processo sem resolução de
mérito por ausência de interesse processual, na forma do art. 267,
VI e §3º, do CPC, abaixo reproduzido:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como
a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual;
3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria
constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na
primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá
pelas custas de retardamento.
Assim, como a análise de mérito pressupõe a oportunidade de defesa
aos responsabilizados, através da devida citação válida, ato essencial
para a existência jurídica do processo e imprescindível para a relação
jurídico-processual, e como houve saneamento da ilegalidade, em
virtude da extinção do certame licitatório, configurou-se a ausência
de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, não se
fazendo mais necessária a tutela administrativa em voga, já que não
se pode extrair nenhum resultado útil na continuidade do processo,
justamente pela solução já trazida através do poder de autotutela
do consórcio.
Desta forma, acompanhando o Núcleo de Cautelares, opina-se pela
extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de
interesse processual, formado pela necessidade e utilidade, na forma
do art. 267, inciso VI, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente à espécie, com o consequente arquivamento dos
autos.
Por fim, impõe-se observar que a forma de extinção do procedimento
licitatório procedida pelo Consórcio foi a revogação, que não se
mostra adequada para a correção de ilegalidades. Como cediço, a
revogação de ato administrativo se dá por motivos de conveniência
ou oportunidade, mantendo válidos todos os efeitos já produzidos;
já a anulação se presta a sanar vício de legalidade, extirpando o ato
viciado e seus efeitos do mundo jurídico. Por isso, tecnicamente,
revogar licitação viciada não acarreta o saneamento da irregularidade,
todavia, tendo em vista que não houve seu reconhecimento formal,
por meio de Instrução Técnica Inicial, e que, na prática, a licitação
foi extinta, considera-se, neste caso específico, sanada a ilegalidade
aventada.
Ainda neste sentido, manifestou o Ministério Público de Contas, na
lavra do Douto Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, no PPJC
390/2014, onde mostrou-se em consonância com o entendimento
exarado na Instrução Técnica Conclusiva.
Baseando nos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública, tais como, da efetividade, da economia processual e da
celeridade, a continuidade do trâmite processual dos autos em que
a Licitação fora REVOGADA no momento em que se DETERMINOU
a suspensão do certame, através de MEDIDA CAUTELAR, não
contribuiriam com tais princípios, pois trata-se de matéria já
resolvida e findada. Não há de se falar em interesse público na
continuidade desses processos, pois seria necessário a confecção de
Instrução Técnica Inicial, citação dos responsáveis, analise técnica
conclusiva, opinamento do Ministério Público de Contas e por fim um
voto do Relator para constatar o que já é sabido: que o procedimento
licitatório está extinto.
Perdeu-se o INTERESSE DE AGIR nestes autos, portanto continuar
movimentando todo o aparato processual em prol de algo já
findado, não é interessante para a sociedade, somente contribui
para o volume processual desta Corte, diminuindo a celeridade
processual e a efetividade, pois encontram-se extintas as supostas
IRREGULARIDADES quando o responsável REVOGA o certame.
Portanto, diante o exposto, reitero meu voto pela EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, não pela perda
superveniente do objeto e sim pela PERDA DO INTERESSE DE
AGIR, com base no artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3° do Código
de Processo Civil, devendo ser encaminhada as DETERMINAÇÕES
sugeridas pela área técnica quando houver, e que seja expedida
RECOMENDAÇÃO para que os gestores abstenham-se de promulgar
novo certame licitatório com as mesmas cláusulas que acarretaram
a MEDIDA CAUTELAR de SUSPENSÃO do certame, devendo ser
devidamente fiscalizado pela Secretária Geral de Controle Externo
os termos da decisão proferida, conforme prevê o artigo 466 da
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Resolução TC n° 261/2013.
É como VOTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com Pedido de
concessão de medida cautelar, formulada pela empresa Convivência
Construções e Serviços, sob protocolo nº 010844, de 19/08/2013,
acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Município de
Anchieta, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 01/2013,
acostado às folhas 22/146, objetivando a contratação de Empresa
de serviço de manutenção, reforma de edificações, praças, vias e
logradouros públicos, sob a responsabilidade do Sr. Marcos Vinícius
Doeling Assad – Prefeito Municipal de Anchieta, e Sr. Ronald Ramos
Hermes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista na Sessão
Plenária Ordinária, realizada em 17/06/2014, pelo Eminente
Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, apresentando voto
às folhas 384/392.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos presentes autos
para se inteirar dos termos do voto do Eminente Conselheiro, Dr.
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Após inteirar-se dos termos do voto de vista do Eminente Relator,
entendo que se faz necessário promover alterações no voto antes
prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em
referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Em razão do voto de vista apresentado pelo Eminente Conselheiro, Dr.
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, em que houve pequena divergência,
este Conselheiro Substituto manteve os demais termos de seu voto
antes proferido, vez que não altera, totalmente, a parte dispositiva
da decisão, tendo apenas reavaliado sua posição acerca da extinção
do processo sem resolução de mérito, não pela perda superveniente
do objeto e sim pela perda do interesse de agir, bem como pela
realização de recomendação.
Ocorre que este Conselheiro Substituto já havia externado que
entendia ser o caso de extinção do processo sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir, tendo colacionado, inclusive,
jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, todavia,
votou pela procedência da representação, em face de disposição
regimental.
Desse modo, entendo que é correta a posição externada pelo
Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no que
se refere à extinção do processo sem resolução de mérito, não pela
perda do interesse de agir, bem como pela recomendação, tendo
assim se manifestado, litteris:
[...]
Baseando nos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública, tais como, da efetividade, da economia processual e da
celeridade, a continuidade do trâmite processual dos autos em que
a Licitação fora REVOGADA no momento em que se DETERMINOU
a suspensão do certame, através de MEDIDA CAUTELAR, não
contribuiriam com tais princípios, pois trata-se de matéria já
resolvida e findada. Não há de se falar em interesse público na
continuidade desses processos, pois seria necessário a confecção de
Instrução Técnica Inicial, citação dos responsáveis, analise técnica
conclusiva, opinamento do Ministério Público de Contas e por fim um
voto do Relator para constatar o que já é sabido: que o procedimento
licitatório está extinto.
Perdeu-se o INTERESSE DE AGIR nestes autos, portanto continuar
movimentando todo o aparato processual em prol de algo já
findado, não é interessante para a sociedade, somente contribui
para o volume processual desta Corte, diminuindo a celeridade
processual e a efetividade, pois encontram-se extintas as supostas
IRREGULARIDADES quando o responsável REVOGA o certame.
Portanto, diante o exposto, reitero meu voto pela EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, não pela perda
superveniente do objeto e sim pela PERDA DO INTERESSE DE
AGIR, com base no artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3° do Código
de Processo Civil, devendo ser encaminhada as DETERMINAÇÕES
sugeridas pela área técnica quando houver, e que seja expedida
RECOMENDAÇÃO para que os gestores abstenham-se de promulgar
novo certame licitatório com as mesmas cláusulas que acarretaram
a MEDIDA CAUTELAR de SUSPENSÃO do certame, devendo ser
devidamente fiscalizado pela Secretária Geral de Controle Externo
os termos da decisão proferida, conforme prevê o artigo 466 da
Resolução TC n° 261/2013. – grifei e negritei
Desta maneira, em face das razões expendidas, encampo os termos
do voto de vista apresentado pelo Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio
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Aboudib Ferreira Pinto, no que se refere à extinção do processo sem
resolução de mérito, pela perda do interesse de agir, com base no
artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3° do Código de Processo Civil,
devendo ser encaminhada as DETERMINAÇÕES sugeridas pela área
técnica quando houver, e que seja expedida RECOMENDAÇÃO para
que os gestores abstenham-se de promulgar novo certame licitatório
com as mesmas cláusulas que acarretaram a MEDIDA CAUTELAR de
SUSPENSÃO do certame, devendo ser devidamente fiscalizado pela
Secretária Geral de Controle Externo os termos da decisão proferida,
conforme prevê o artigo 466 da Resolução TC n° 261/2013.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento do Eminente
Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, e, com fulcro no
artigo 267, inciso VI, e parágrafo 3° do Código de Processo Civil,
VOTO no sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
assim delibere:
1) Seja EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela
perda do interesse de agir;
2) Seja DETERMINADO ao atual Chefe do Executivo Municipal de
Anchieta, o seguinte:
a) Abstenha-se de licitar contratos de manutenção civil que
apresente os seguintes itens:
• Façam menção a aluguel de máquinas;
• Contratação de projetos (no mesmo contrato);
• Contratação de mão de obra (por hora de serviço);
• Contemple previsão de reforma e ampliação (estes itens devem
ser contratados a parte).
3) Seja expedida RECOMENDAÇÃO para que os gestores abstenhamse de promulgar novo certame licitatório com as mesmas cláusulas
que acarretaram a medida cautelar de suspensão do certame,
devendo ser devidamente fiscalizado pela Secretária Geral de
Controle Externo os termos da decisão proferida, conforme prevê o
artigo 466 da Resolução TC n° 261/2013.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6539/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de julho de
dois mil e quatorze, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que encampou
o voto-vista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, pela perda do
interesse de agir;
2. Determinar ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de
Anchieta que se abstenha de licitar contratos de manutenção civil
que apresente os seguintes itens:
a) Façam menção a aluguel de máquinas;
b) Contratação de projetos (no mesmo contrato);
c) Contratação de mão de obra (por hora de serviço);
d) Contemple previsão de reforma e ampliação (estes itens devem
ser contratados a parte);
3. Recomendar aos gestores que se abstenham de promulgar novo
certame licitatório com as mesmas cláusulas que acarretaram a
medida cautelar de suspensão do certame, devendo ser devidamente
fiscalizado pela Secretária-Geral de Controle Externo os termos da
decisão proferida, conforme prevê o artigo 466 da Resolução TC n°
261/2013.
4. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
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. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
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Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-528/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2093/2012 (APENSO TC-1080/2012)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO/2011
RESPONSÁVEIS - RONALDO MODENESI CUZZUOL, GIOVANI
BOSI LOPES, SOLENIETE GOMES MARINHO E MARCEL ANDERSON
BATISTA
ADVOGADO - PABLO DE ANDRADE RODRIGUES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CÂMARA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - EXERCÍCIO DE 2010 - 1)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SOLENIETE GOMES MARINHO 2) RESPONSÁVEIS: MARCEL ANDERSON BATISTA E GIOVANI
BOSI LOPES - REGULARES ATOS DE GESTÃO - 3) RESPONSÁVEL:
RONALDO MODENESE CUZZUOL - CONTAS REGULARES COM
RESSALVA - QUITAÇÃO - 4) DETERMINAÇÕES - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam estes autos da Prestação de Contas Anual e do Relatório
de Auditoria Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, referentes
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Senhor Ronaldo
Modenesi Cuzzuol – Presidente da Câmara Municipal.
1.
Prestação de Contas Anual - Processo TC 2093/2012
A Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracruz relativa ao
exercício de 2011 foi encaminhada a este Tribunal em 29 de março
de 2012, conforme ofício DFC/CMA Nº 047/2012, de fl. 01, dentro,
portanto, do prazo regimental, consoante art. 105, da Resolução TC
182/02.
Em sua primeira manifestação no processo, a 6ª Secretaria de
Controle Externo, fez juntar a Instrução Contábil Conclusiva ICC
154/2012 (fl. 237/245) que declarou, quanto aos limites legais e
constitucionais relativos aos gastos com pessoal, gasto total com
subsídio de vereadores, gastos com folha de pagamento e gasto
total do Poder Legislativo, que o ente se encontrava REGULAR.
Por essa razão, sob o aspecto técnico contábil, a ICC 154/2012
considerou que as demonstrações contábeis representam
adequadamente as posições orçamentária, financeira e patrimonial
da entidade, evidenciando a REGULARIDADE DAS CONTAS.
Foram então apensados a estes autos os de número TC 1080/2012
relativos ao Relatório de Auditoria do exercício de 2011 e
encaminhados ao NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva
conjunta, na forma do Art. 82, §1º da Lei Complementar 621/2012.
Por sua vez o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3537/2013 (fls. 273/317), opinando pela IRREGULARIDADE
DAS CONTAS, considerando a análise dos indícios de irregularidade
apontadas no Relatório de Auditoria.
Às fls. 324 consta requerimento de sustentação oral, formulado pelo
Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, em 19 de setembro de 2013.
O Ministério Público de Contas, às fls. 327 se posiciona de acordo
com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3537/2013 do NEC.
Na 88ª sessão plenária deste Tribunal de Contas este processo foi
incluído em pauta, tendo o julgamento sido adiado e o processo
permanecido em pauta por duas sessões, conforme exigência
regimental contida no artigo 327, § 6º da Resolução 261/2012.
Por despacho às fls. 399 vieram os autos a este Gabinete, em
cumprimento do que determina o art. 254 do Regimento Interno
deste Tribunal.
Há às fls. 335 novo requerimento formulado pelo Senhor Ronaldo
Modenesi Cuzzuol, desta vez representado por seu advogado
(instrumento procuratório às fls. 1011 do Proc. TC 1080/2012),
ratificando o pedido de defesa oral, mas solicitando prorrogação
para a oportunidade de seu exercício. Esse pedido foi recebido e
despachado pelo então Conselheiro Relator na mesma data, mas só
foi juntado aos autos em 16/01/2014, conforme se verifica no Termo
de Juntada às fls. 333.
Assim, o pedido foi objeto de comunicação plenária na sessão de
28/01/2014, quando foi deferido, sendo fixado dia 18/02/2014 para
julgamento.
Na mesma sessão plenária, no entanto, foi produzida a sustentação
oral pelo patrono do senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, cujas notas
taquigráficas foram juntadas aos autos às fls. 342/348. Foram
juntados, ainda, memoriais e nova documentação (folhas 350/1231).
A análise técnica da sustentação oral foi procedida pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na Manifestação
Técnica de Defesa MTD 13/2014, vista às fls. 1293/1251, que
conclui corroborando integralmente os termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4238/2013, recomendando a rejeição das contas
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apresentadas.
Às folhas 1253, o Ministério Público Especial de Contas, em parecer
da lavra do Dr. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA reitera
seu posicionamento no Parecer PPJC 1815/2014, conforme
abaixo:
Considerando que este parquet às fl. 327 manifestou-se no sentido
de que o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
(ITC 3537/13) subsumiu corretamente os fatos à norma legal;
Considerando que, após defesa oral, por intermédio da Manifestação
Técnica de Defesa MTD 13/2014 (fls. 1234/1251), foram mantidas as
razões, fundamentos e conclusões constantes na ITC 3537/13 (fls.
273/317), reafirmando-se a imprescindibilidade do julgamento pela
IRREGULARIDADE das contas dos Srs. Ronaldo Modenesi Cuzzuol
– Presidente da Câmara, Giovani Bosi Lopes – Controlador Geral
e Marcel Anderson Batista – Fiscal de contrato, imputando-lhes
ressarcimento por dano ao erário e opinando a aplicação de multa;
O Ministério Público de Contas reitera, in totum, os fundamentos da
manifestação de fl. 327.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
1.2 Relatório de Auditoria - Processo TC 1080/2012
A 6ª Secretaria de Controle Externo realizou auditoria ordinária
na Câmara Municipal de Aracruz relativa ao exercício de 2011,
em cumprimento ao Plano de Auditoria 14/2012, de que resultou
o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 60/2012 (fls. 5/29)
que apontou indícios de irregularidade que foram acolhidos pela
Instrução Técnica Inicial ITI 1136/2011 (fls. 478/496), que propôs
a citação dos Senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente
da Câmara Municipal de Aracruz, Giovani Bosi Lopes – Controlador
Geral, Soleniete Gomes Marinho – Fiscal de Contrato, Marcel
Anderson Batista – Fiscal de Contrato.
A Decisão Monocrática Preliminar DECM 351/2012 (fls. 498/501)
determinou a citação do Presidente da Câmara Municipal, bem
como dos demais agentes corresponsáveis, tendo sido expedidos
os termos de citação 4, 5, 6 e 7/2013, que foram devidamente
cumpridos, conforme Termo de Juntada às fls. 507.
O Senhor Marcel Anderson Batista juntou suas justificativas
tempestivamente às fls. 512/515, acompanhadas dos documentos
de fls. 516/527; o Senhor Soleniete Gomes Marinho, às fls.
529/532, com os documentos de fls. 533/550; o Senhor Giovani
Bosi Lopes às fls. 552/556, com os documentos de fls. 557/991
e o Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, às fls. 993/1009 com os
documentos de fls. 1010/2215.
Despacho do Conselheiro Relator às fls. 2216 encaminha os autos
ao Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, para manifestação
conclusiva, que foi elaborada em conjunto com a prestação de
contas - Instrução Técnica Conclusiva ITC 3537/2013 – às fls.
273/317 destes autos, processo TC 1163/2011, como já mencionado.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação trazida aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento integralmente o
posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3537/2013,
que aqui se transcreve:
1 PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo então gestor, Senhor
Ronaldo Modenesi Cuzzuol, na data de 29 de março de 2012,
através do Ofício OF. DFC/CMA Nº 047/2012 (fls. 01/234), estando,
portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 139 do Anexo
Único da Resolução TC nº 261/13.
Após seu recebimento, foi feito então Instrução Contábil Conclusiva
ICC 154, de 01.06.2012 (fls. 237/270), concluindo, a 6ª Controladoria
Técnica, pela regularidade das contas anuais, sob o aspecto contábil,
conforme abaixo, em síntese:
ANÁLISE CONTÁBIL
1.1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
QUANTO À FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL
Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está
composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos
exigidos pela Resolução TC nº 182/02.
1.1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Averiguando a documentação apresentada, constata-se que a
mesma está devidamente assinada pelo Sr. Ronaldo Modenesi
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Cuzzuol, Presidente da Câmara, bem como pelo Sr. Carlos Augusto
Calvi Costalonga, Técnico em Contabilidade, CRC-ES7548/MATR.
43.4 (CRP às fls. 229).
1.1.3. CUMPRIMENTO DE PRAZO
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao TCEES, através do
Ofício DFC/CMA nº 047/2012, assinado pelo Presidente da Câmara,
Sr. Ronaldo Modenesi Cuzzuol, sendo autuada em 29 de março de
2012, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art.
105 da Resolução TC nº 182/02.
[...]
4. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Ronaldo
Modanesi Cuzzuol, formalizado conforme disposições do art. 105, da
Resolução TC nº 182/02.
Quanto aos limites legais e constitucionais relativos aos gastos com
pessoal, gasto total com subsídio de vereadores, gastos com folha
de pagamento e gasto total do Poder Legislativo, o ente encontra-se
REGULAR. (destacamos)
Diante do exposto e considerando o que preceitua a legislação
pertinente, sob o aspecto técnico contábil, considera-se que as
demonstrações contábeis representam adequadamente as posições
orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade, evidenciando a
Regularidade das Contas. (destacamos)
Análise dos Demonstrativos Contábeis
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Fixada/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$ 4.042,50
Financeiro
Permanente
R$ 3.009.678,56 Permanente
ATIVO REAL
R$ 3.013.721,06 PASSIVO REAL
Ativo Real Líquido
Superávit Financeiro

R$ 10.249.800,00
R$ 7.776.210,57
R$ 2.473.589,43
R$ 4.042,50
R$ 4.042,50

R$ 4.042,50
0,00
R$ 4.042,50
R$ 3.009.678,56
R$ 0,00

1.2 Limites Constitucionais e Legais
Com base nos documentos enviados pela Câmara Municipal, a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 154/2012 analisa o cumprimento
dos limites constitucionais e legais, conforme síntese a seguir:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
- Despesa com
pessoal Poder
Legislativo
Receitas
Municipais não
Vinculadas
- Gasto total
subsídio de
vereadores
Total de
Duodécimos no
exercício
- Gasto com Folha
de Pagamentos
Receitas
Tributárias e
Transferências
Impostos
- Gasto Total do
Poder Legislativo
Subsídios de
agentes políticos
Presidente da
Câmara Municipal
Vereadores

Reais
307.863.564,45

Limite

Executado

5.854.797,98

máx. 6%

1,90%

máx. 5%

0,25%

máx. 70%

52,35%

máx. 7%

4,96%

296.330.066,16
741.966,72
10.249.800,00
5.366.113,96
156.781.069,30

7.776.210,57

Subsídio mensal - Lei Municipal nº 3.146/2008
R$ 4.953,60
R$ 4.953,60

Pelo exposto, constatou-se observância ao limite constitucional
na despesa efetivada com gasto total do poder legislativo. No que
tange às despesas com pessoal, subsídio de vereadores, folha de
pagamentos, e gasto total do poder legislativo, houve observância
ao normativo atinente à matéria.
1.3 Gasto em Final de Mandato - artigo 42 da LRF
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
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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.
A equipe de auditoria ressalva que “a verificação do cumprimento do
supracitado artigo, foi efetuada com base nos documentos disponíveis
nos autos para exame e no SISAUD (Sistema Informatizado de
Suporte a Auditoria). A análise não se baseou em nenhum dado
coletado em auditoria em campo, e assim sendo, há uma limitação
de escopo no presente trabalho.”
Foi verificado o cumprimento do art. 42 da LRF, nos seguintes termos
da Instrução Contábil Conclusiva ICC 154/2012:
Tendo como fonte de informações o balancete contábil de abril/2011,
extraído do sistema SISAUD (DOC 04), o balancete analítico contábil
simplificado de dezembro/2011, extraído da PCA e o Balanço
Patrimonial de 31/12/2011 foi verificado se houve cumprimento ao
art. 42, da Lei Complementar 101/00.
O resultado é o que se demonstra abaixo:
PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2011
DISPONÍVEL EM 30/04/2011
PASSIVO FINANCEIRO
( - ) TOTAL DE RP NÃO PROCESSADOS
(=) ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM
30/04/2011
SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS

Em R$
1.128.918,88
4.042,50
0,00
4.042,50

SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE/2011
DISPONÍVEL EM 31/12/2011
PASSIVO FINANCEIRO
( - ) TOTAL DE RP NÃO PROCESSADOS
( - ) TOTAL DE RP CANCELADOS
( = ) ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM
31/12/2011
SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS EM 2011

Em R$
4.042,50
4.042,50
0,00
0,00
4.042,50

1.124.876,38

0,00

Fontes: PCA da Câmara e o Balancete de Verificação do SISAUD.
Remanescendo a competência deste Núcleo, vieram os autos para
elaboração desta Instrução Técnica Conclusiva (fl. 271), conforme
artigo 319 c/c 47, inciso III, “d”, do Regimento Interno deste
Tribunal.
2 OUTROS PROCESSOS
Tendo sido a Câmara Municipal de Aracruz contemplada para a
realização de auditoria ordinária referente ao exercício de 2011,
esta foi realizada com esteio no Plano de Auditoria Ordinária nº. 14,
de 23.02.2012 (fls. 01, processo TC 1080/12), entre os dias 24.02
e 19.04.2012, resultando no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
n. 60/2012, de 13.07.2012 (fls. 005/476, processo TC 1080/12)
e na Instrução Técnica Inicial ITI 1136/2011, de 24.10.2012 (fls.
478/496, processo TC 1080/12, vol. 02).
2.1 Indicativos de Irregularidades Apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 1136/2011 – Processo TC 1080/2012
2.1.1 Ausência de interesse público em gastos com diárias
Infringências: Art. 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público), e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Moralidade)
Responsáveis:
RONALDO MODENESI CUZZUOL – Presidente da CMA
Conduta: Autorizar o pagamento indevido de diárias, causando
prejuízo ao erário.
GIOVANI BOSI LOPES – Controlador-Geral da CMA
Conduta: Analisar todos os processos de diárias sob a ótica do
controle interno e não observar a ausência da razoável prestação de
contas, ocasionando prejuízo ao erário municipal.
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1136/2011
A partir da análise de processos aleatórios de despesas com
diárias, especialmente com as realizadas nos meses de setembro e
novembro de 2011, utilizados como amostra, a Equipe verificou, na
maioria deles, ausência de motivação suficiente para a realização
das viagens. (destacamos)
Nos autos, os deslocamentos de vereadores e servidores da CMA
eram justificados para “tratar de interesse da municipalidade” em
vários órgãos do Estado. Diante da tão somente indicação do local
para onde houve deslocamento e das justificativas generalizadas,
sem especificação dos assuntos a serem tratados e dos benefícios
advindos para os munícipes, a Equipe constatou não haver
demonstração do real interesse público dessas viagens.
A partir dos autos, a Equipe elaborou o quadro a seguir, resumindo
o total das despesas com diárias, especialmente das realizadas em
setembro e novembro de 2011, que não apresentavam motivação
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suficiente e atendimento ao interesse público, portanto, passíveis de
devolução. O quadro especifica ainda os pagamentos por vereador
ou servidor.
Nome
Antônio Sérgio Blank
Edvaldo Marin Auer
Gian Cardozo Coutinho
Helder Antônio Vescovi
Marcel Anderson Batista
Nelson Bergue de Almeida
Orvanir Pedro Boschetti
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
Samuel Nascimento Barboza
Total

Cargo
Motorista
Motorista
Assistente
Procurador
Auxiliar
Motorista
Vereador
Vereador
Vereador

Quantitativo
13
21
1
1
6
23
1
5
2
73

Valor Recebido
1.257,88
2.031,96
96,76
96,76
580,56
2.225,48
193,52
967,60
2.612,52
10.063,04

A partir do total de diárias constante dos autos nos meses de
setembro e novembro, a Equipe também sintetizou as justificativas
inconsistentes mais recorrentes, apresentadas para o pagamento,
conforme relação a seguir.
1% - Viagem sem motivação em razão da ausência de interesse
público.
1% - Pagamento de diária em duplicidade para atender a um mesmo
vereador.
1% - Ausência das passagens aéreas para comprovação da viagem
(apresentação somente das reservas).
3% - Pagamento de diária em duplicidade para atender ao vereadorpresidente.
4% - Ausência de prestação de contas demonstrando o interesse
público.
6% - Ausência de razoabilidade e de prestação de contas
demonstrando o interesse público.
14% - Viagens sem motivação em razão da ausência de interesse
público e ausência de prestação de contas demonstrando o interesse
público.
23% - Viagem sem motivação em razão da ausência de interesse
público e de razoabilidade na diária do servidor envolvido e ausência
de diária ou comprovação da renúncia da mesma pelo conduzido.
47% - Viagem sem motivação em razão da ausência de interesse
público e de razoabilidade na diária do(s) vereador(es) envolvido(s)
e ausência de diária ou comprovação da renúncia da mesma pelo
conduzido.
Conforme ressaltou a Equipe, os montantes pagos aos motoristas
são passíveis de devolução em função de as viagens de seus
conduzidos apresentarem inconsistências como:
ausência de motivação e de interesse público;
ausência de pagamento de diárias a conduzidos no mesmo período
em que foram pagas diárias aos condutores.
Não foram disponibilizados para a Equipe os processos de pagamentos
referentes às diárias do mês de novembro, relacionadas no quadro
a seguir. (destacamos)
Data
3/11/2011
3/11/2011
7/11/2011
8/11/2011
8/11/2011
17/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
29/11/2011

Nome
Antônio Sérgio Blank
Edvaldo Marin Auer
Antônio Sérgio Blank
Orvanir Pedro Boschetti
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
Antônio Sérgio Blank
Selma Silva Ramalho
Alexsandro Segal
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
Maria da Glória M. Coutinho
Eudes Gomes Rosalino
Ronaldo Modenesi Cuzzuol

Cargo
Motorista
Motorista
Motorista
Vereador
Vereador
Motorista
Vereadora
Sec.-Geral
Vereador
Ass. Leg. II
Ass. Adm. II
Vereador

Valor
193,52
193,52
387,04
193,52
193,52
193,52
96,76
96,76
193,52
96,76
96,76
193,52

Fonte: Relatório de Diárias.
Em razão da ausência de processo formal, essas despesas também
são cabíveis de devolução. (destacamos)
Diante das irregularidades que constatou nos processos de
pagamentos das diárias relacionadas no RAO 60/2012, a Equipe
concluiu que houve infração aos princípios da Eficiência e da
Razoabilidade, esculpidos no Artigo 37, caput, da CF/88, aos
princípios da Finalidade e do Interesse Público, inseridos no caput
do Artigo 32, e da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, exarados
no Parágrafo Segundo do Artigo 45, ambos da CE/89.
Diz o caput do Artigo 37 da CF/88:
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: [...].
Já os artigos 32, caput, e 45, Parágrafo Segundo, estabelecem:
Art. 32 - As administrações públicas direta e indireta de quaisquer
dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
www.tce.es.gov.br
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finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e
motivação, e também aos seguintes: [...].
Art. 45 - O controle dos atos administrativos será exercido pelos
Poderes Públicos e pela sociedade civil na forma que dispuser a lei.
[...]
§ 2.º - São requisitos essenciais à validade do ato administrativo,
além dos princípios estabelecidos no Art. 32, caput, a motivação
suficiente e a razoabilidade.
Dessa forma, a Equipe concluiu ser passível de devolução o montante
de R$ 12.191,76, correspondente a 5.773,43 VRTEs.
Defesa de Giovani Bosi Lopes (fls. 552/991, vols. 03/04)
Não custa lembrar, de acordo com o disposto no artigo 50 da Lei nº
9.784/99, que dispõe sobre o processo administrativo, no âmbito
da Administração Pública a motivação há que atender os preceitos
legais, in verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública;
IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
b) A concessão de diária está prevista no Art. 125 do dos (sic)
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracruz, Lei
2898/2006, e os critérios e os valores serão fixados por atos das
autoridades competentes, na forma do regulamento.
Art. 125. O servidor que, a serviço, afastar-se do Município em
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território
nacional, receberá passagens e diárias destinadas a indenizar a
despesa extraordinária com pousada, alimentação e locomoção.
§ 1º. A diária será concedida por dia de afastamento.
§ 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência
permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.
§ 3º. Os critérios e os valores das diárias serão fixados por atos das
autoridades competentes, na forma do regulamento.
Acontece que o regulamento que fixa os valores e os critérios,
Ato 1437/2006, prevê como critério para pagamento de diária o
deslocamento da sede do Município.
c) Os processos de pagamento referente às diárias foram
encaminhados à controladoria após o recebimento das mesmas
juntamente com os boletins de diária, conforme Art. 2º do Ato
1.902/2011, sendo que a decisão de conceder a diária foi do Gestor.
Defesa de Ronaldo Modenesi Cuzzuol (fls. 993/2215, vols.
05/10)
Segundo o ITI 1136/2011 houve pagamento de diárias a servidores
ao arrepio de princípios basilares da Administração Pública, ora
contidos na CF e CE deste Estado, em especial, o da motivação
suficiente e da razoabilidade.
Primeiramente, devemos buscar entender o sentido da lei, antes
de lhe inferir um valor de caráter absoluto. Para tanto tendo por
referência a relação existente entre lei e sua vinculação à atividade
administrativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, ao tecer comentários
acerca da subordinação da atividade administrativa à lei, afirma:
“(...) na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que
a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que
a lei autoriza.”
Nessa esteira, questiona-se, 1) o que se pode/deve entender por
MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS?
A resposta pode ser muito simples, senão vejamos!
De acordo com o disposto no artigo 50 da Lei nº 9.784/99, que
dispõe sobre o processo administrativo, no âmbito da Administração
Pública a motivação há que atender os preceitos legais, in verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública;
IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
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V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
Nesse diapasão, apesar de se tratar de norma de abrangência
federal e de natureza nacional, verdadeiramente, o referido diploma
legal pode e deve ser aplicado subsidiariamente para fins de integrar
o sistema preenchendo suas lacunas. Devemos lembrar que, esta é
a legislação especial acerca dos processos administrativos!
É bem certo que todo e qualquer ato administrativo deva ser
motivado, pois não se pretende ver nenhum fato/ato sob o julgo,
exclusivo, do arbítrio de um mau administrador.
Nesta esteira, ainda nos casos onde o rigor na forma e no conteúdo
da motivação dos atos seja indispensável, o § 1º do artigo 50 da
Lei nº 9.784/99 é esclarecedor ao informar que qualquer despacho
no sentido de explicitar as razões ensejadoras da concessão de
diárias servirá como justificativa, diga-se ainda, explícita clara e
congruente. (destacamos)
Portanto, em análise do caso em julgamento, observamos que todas
as autorizações de pagamento de diárias são, necessariamente,
compostas de:
1. Solicitação do servidor;
2. Nota de liquidação de despesa;
3. Nota de pagamento;
4. Boletim de diárias especificando a hora, a localidade e a natureza
do serviço executado;
5. Análise conclusiva da Controladoria Interna.
Dessa forma, as motivações contidas nos boletins de diárias se nos
apresentam justificadoras para concessão, nos termos que exige a
norma nacional 9.784/99. (destacamos)
Desta feita, não deve prosperar tal alegação contra o Gestor, visto
que, seu ato foi convalidado por motivação em apartado contida nos
boletins de diárias, ora presentes em todos PAD’s de autorização
de pagamento de diárias (conforme se depreende nas cópias que
seguem a presente, DOC. 03). Pelo que se tem rechaçada a presente
conclusão da ITI 1136/2011.
Análise
Em primeiro lugar, veja-se que os apontamentos da equipe de
auditoria com relação à concessão de diárias tidas por irregulares
foram divididos em dois grupos: de um lado, totalizando R$
10.063,04 (dez mil, sessenta e três reais e quatro centavos) de
pagamentos indevidos, diárias não motivadas suficientemente
(ausente a razoável prestação de contas) e, portanto, utilizadas
de forma apartada do interesse público; de outro, totalizando
R$ 2.128,72 (dois mil, cento e vinte e oito reais e setenta e dois
centavos) de pagamentos indevidos, diárias cujos processos de
pagamento não foram apresentados à equipe de auditoria.
Com relação aos processos não apresentados, cujos valores
neles pagos foram considerados indevidos “Em razão da ausência
de processo formal [...]”, estes foram juntados ao material da
defesa (vide fls. 752/763, 788/799, 931/944, 945/956, 957/980,
981/991, 1092/1115 e 1135/1146) o que conduz ao saneamento
da irregularidade apontada e ao afastamento dos pagamentos
indevidos relacionados (R$ 2.128,72).
As demais diárias foram pagas segundo a tabela abaixo:
Nome
Antônio Sérgio Blank
Edvaldo Marin Auer
Gian Cardozo Coutinho
Helder Antônio Vescovi
Marcel Anderson Batista
Nelson Bergue de Almeida
Orvanir Pedro Boschetti
Ronaldo Modenesi Cuzzuol
Samuel Nascimento Barboza
Total

Cargo
Motorista
Motorista
Assistente
Procurador
Auxiliar
Motorista
Vereador
Vereador
Vereador

Quantitativo
13
21
1
1
6
23
1
5
2
73

Valor Recebido
1.257,88
2.031,96
96,76
96,76
580,56
2.225,48
193,52
967,6
2.612,52
10.063,04

Assim, estas foram consideradas indevidas pela equipe de auditoria,
posição com a qual concordamos, haja vista que:
1) ausente a competente prestação de contas (via de regra há apenas
o registro sumário do local sem que se esclareça a indicação dos
assuntos a serem tratados e os benefícios sociais a serem colhidos);
2) ausente a motivação a amparar a concessão (não se evidenciando
o interesse público e a razoabilidade, já que há diárias até
mesmo para comparecimento à Polícia Federal e ao Aeroporto,
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exemplificativamente);
3) em diversos casos concedeu-se diárias a condutores mesmo não
se comprovando o recebimento de diárias, no mesmo período, pelo
suposto conduzido;
4) houve pagamentos em duplicidade (vejam-se os processos
da Câmara Municipal de Aracruz n. 2473, 2474, 2495, 2524 e
2552/2011; e
5) ocorreram incongruências entre a diária do conduzido e do
condutor (vide: processo da Câmara Municipal de Aracruz n.
2497/2011).
Em termos documentais, os defendentes se limitaram a juntar aos
autos, além dos processos não apresentados à época à equipe de
auditoria, conforme já registrado, as cópias dos processos de diárias
já constantes dos autos e anexados ao relatório dos auditores deste
Tribunal, assim, nada acrescentaram ao que já se sabia.
O Senhor Giovani Bosi Lopes, ocupante à época do cargo de
Controlador Geral da Câmara alega que o Ato nº. 1437/2006 da
Mesa Diretora prevê como critério para pagamento de diária tão
somente o deslocamento da sede do Município, e que a decisão de
se conceder a diária é do gestor, sendo os processos de pagamento
enviados à Controladoria após o recebimento destas pelo servidor.
Ora, por óbvio, os deslocamentos de servidores e Vereadores
somente podem ser contemplados com a concessão de diárias no
caso destes visarem finalidade pública, fato este, na maioria dos
casos, não demonstrado; por outro lado, a visão que o defendente
apresenta sobre a Controladoria Interna reduz a importância de tal
órgão perante a estrutura administrativa. As Controladorias Internas
não são órgãos formais, cuja existência visa apenas atender ao
comando constitucional, mas órgãos primordiais para a garantia da
boa gestão do gasto público. Assim, detectadas falhas na concessão
de diárias, impõe-se o dever de agir ao titular de tal órgão, sugerindo
ao gestor que proceda ao resgate dos valores pagos indevidamente
(lembre-se da figura da Tomada de Contas) e tomando providências
no sentido de propor melhorias administrativas para que futuras
irregularidades não ocorram. Neste sentido é que o Senhor Giovani
Bosi Lopes foi chamado a este processo de contas, precisamente
por analisar todos os processos de diárias sob a ótica do controle
interno e não observar a ausência da razoável prestação de
contas, ocasionando prejuízo ao erário municipal. Desta forma, as
justificativas apresentadas não são suficientes para afastarem sua
responsabilidade pelo dano ao erário registrado.
Por sua vez, o Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da
Câmara à época, alega ser válido e servir, portanto, como motivação
para a concessão de diárias, qualquer despacho no sentido de
explicitar suas razões.
Ora, resta claro que a motivação ínsita a todo ato administrativo é
o atingimento do interesse público, podendo-se mesmo entender
tal fim como a finalidade precípua da própria Administração Pública.
Por óbvio, a concessão de diárias não pode ocorrer apartada de
tal diretriz. Assim, não basta apenas a existência de despacho
que indique o motivo, tal motivo deve ser idôneo, fato este não
comprovado para as diárias consideradas indevidas pelos auditores.
Desta forma, as justificativas apresentadas não são suficientes para
afastarem sua responsabilidade pelo dano ao erário registrado.
Portanto, entendemos que as justificativas apresentadas pelos
Senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Giovani Bosi Lopes,
respectivamente, Presidente e Controlador Geral da Câmara de
Aracruz à época dos fatos, não são suficientes para afastar a
irregularidade relatada e a consequente responsabilidade
solidária por pagamento de diárias sem interesse público,
implicando dano ao erário no valor de R$ 10.063,04 (dez
mil, sessenta e três reais e quatro centavos), equivalentes
a 4.765,37 VRTE, e infração ao art. 32, caput (princípios da
Finalidade e do Interesse Público), e art. 45, § 2º (princípios da
Motivação Suficiente e da razoabilidade), ambos da Constituição do
Estado do Espírito Santo; e art. 37, caput, da Constituição Federal
(Princípio da Moralidade)
2.1.2 Deficiência no controle de gastos com combustíveis
Infringências: Art. 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público), e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Eficiência e da
Legalidade)
Responsáveis:
RONALDO MODENESI CUZZUOL – Presidente da CMA
Conduta: Autorizar o abastecimento indevido dos veículos da CMA,
causando prejuízo ao erário municipal.
SOLENIETE GOMES MARINHO – Fiscal do contrato
Conduta: Não exercer a efetiva fiscalização do contrato, contribuindo
para a ocorrência de deficiências no controle dos gastos com
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combustível.
MARCEL ANDERSON BATISTA – Fiscal do contrato
Conduta: Não exercer a efetiva fiscalização do contrato, contribuindo
para a ocorrência de deficiências no controle dos gastos com
combustível.
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1136/2011
Ao confrontar as informações referentes ao abastecimento dos
três carros da CMA e os processos relativos aos gastos com diárias
daquele órgão nos meses de setembro e novembro de 2011, a Equipe
de Auditoria constatou inobservância aos princípios constitucionais
por parte da Administração.
Alguns abastecimentos decorreram de viagens sem atendimento ao
interesse público, realizadas em setembro e em novembro de 2011.
A Equipe calculou a média da quilometragem percorrida por litro
(l) de combustível em cada carro da CMA, chegando aos seguintes
dados:
- Honda Civic (Placa MSU 8778) = 6,43 km/l;
- Corolla (Placa MQP 1701) = 9,107 km/l;
- Corolla (Placa MQP 1702) = 7,98 km/l.
A partir dessas informações, elaborou o quadro a seguir, contendo
as despesas realizadas com abastecimentos em viagens que não
atenderam ao interesse público.
PERÍODO
Veículo

SETEMBRO / 2011
MQPMQPMSU1701
1702
8778
2.836
2.310
2.534

NOVEMBRO / 2011
MQPMQPMSU1701
1702
8778
3.915
3.442
3.078

a) Total de
Quilômetros
b) Média do
9,107
7,984
6,432
6,432
veículo
c) Quantitativo 311,41 289,33 393,97
608,68
em litros (a/b)
d) Valor do litro 2,80
2,80
2,80
2,80
da gasolina (R$)
e) Total (c x d)
871,94 810,12 1.103,11 1.704,29
TOTAL PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO (R$)

7,984

6,432

431,11

478,54

2,80

2,80

1.207,11 1.339,93
7.036,50

Notas:
O Item “c” consiste no consumo médio em litros, obtido pela divisão
da quilometragem percorrida (Item “a”) pela autonomia média do
veículo (Item “b”) apurada pela Equipe.
Valor total gasto, obtido pela multiplicação da quantidade consumida
(Item “c”) pelo valor unitário da gasolina (Item “d”).
Diante desses dados, a Equipe concluiu ser passível de ressarcimento
aos cofres públicos o montante de R$ 7.036,50, equivalente
a 3.332,15 VRTEs, referente ao dispêndio com combustíveis
consumidos em deslocamentos de veículos sem efetivo atendimento
ao interesse público e, como consequência, à infração aos princípios
da Eficiência e da Legalidade, esculpidos no Artigo 37, caput, da
CF/88, e aos princípios da Finalidade e do Interesse Público, inseridos
no Artigo 32, caput, e da Motivação Suficiente e da Razoabilidade,
exarados no Artigo 45, Parágrafo 2.º, ambos da CE/89.
Defesa de Ronaldo Modenesi Cuzzuol (fls. 993/2215, vols.
05/10)
Inicialmente, cabe registrar, que o setor técnico desta Corte de
Contas apontou como irregularidade o gasto com combustível tendo
por premissa fática a alegação da falta de motivação das viagens
feitas pelos servidores nos meses de setembro e outubro de 2011
(pelos mesmos fundamentos analisados no item 3 desta defesa).
Ocorre que, conforme demonstrado anteriormente, todas as viagens
feitas pelos servidores para representação da CMA, encontram
justificadas e com as respectivas motivações explicitadas (conforme
demonstrado no item 3 deste arrazoado), portanto, não guardando
lastro a conclusão da ITI 1136/2011.
Outrossim, por amor ao debate e movido pelo princípio da
eventualidade destacamos, conforme se depreende do ITI 1136/2011,
a boa-fé do gestor no controle dos gastos de combustíveis em sua
gestão, visto que, apenas se discute a qualidade e amplitude do
controle no gasto de combustíveis e não sua inexistência!
Nesse diapasão, deve-se registrar ainda que, fora observado
exatamente o que determina o art. 63 da 4.320/64, especificamente
no que se refere ao controle para liquidação de despesa, conforme
se observa a seguir:
[...]
Observa-se que, o gestor cumpriu irrestritamente o que estabelece
o citado artigo no que tange à liquidação da despesa (BOA-FÉ).
Portanto, não há que se cogitar inexistência de controle. Assim,
passamos para uma reflexão acerca da amplitude/qualidade do
controle esperado pela pelo (sic) ITI 1136/2011, isto à luz observância
da legalidade exigida pelo gestor público, senão vejamos!
Ocorre que, hodiernamente o foco do controle da atividade pública
se delineia com contornos de natureza gerencial, ou seja, vinculado
aos resultados e não aos meios conforme pretende o ITI 1136/2011.
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Inclusive, registra-se que o art. 70 da CF é anterior a EC 19, pelo
que se nos apresenta anacrônico na abordagem do enfrentamento
das questões envolvendo Controle.
Desta feita, torna-se demasiadamente arbitrário exigir do gestor
público uma conduta que sequer o ordenamento pátrio conseguiu
conciliar materialmente sob a forma de um regulamento nacional
para uma orientação comum de Controle.
Nesse ínterim, dentre o mínimo de procedimentos de controle
exigidos no Decreto Estadual Nº 2262-R e na 4.320/64, tratou o
gestor de observar irrestritamente, inclusive reduzindo em quase
60% o gasto com combustíveis, isto se comparados ao ano de 2008
(DOC.04) – isto considerando, também, que houve um acréscimo
de 75% na frota de veículos automotivos naquele mesmo exercício.
Ocorre que, o agente público por melhor índole e vontade que
possua, ainda está vinculado ao que a lei determina/autoriza. Desta
forma, por inexistir um regulamento nacional do Estado Brasileiro
para o controle gerencial de gastos, torna-se inimaginável o
estabelecimento de metas de controle padronizadas à luz da Lei
8.666/93 aptas a atender satisfatoriamente aos anseios de todos os
Órgãos fiscalizadores do Legislativo Municipal.
Para que não venhamos parecer insubsistentes e inconsequentes ao
afirmarmos que inexiste regulamento estabelecendo procedimento
de controle, tomamos a liberdade de citar o Decreto 1938-R que
regulamenta o artigo 1º da Lei Estadual 5883/97, esclarecendo
quais procedimentos de controle que administração direta e
indireta Capixaba deve observar quando da execução dos contratos
formalizados à luz da Lei 8.666/93:
Art. 1º A execução dos contratos formalizados de acordo com a Lei
Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores,
serão rigorosamente acompanhados por todos os gestores e
ordenadores de despesa da Administração Pública Estadual.
Art. 2º Os pagamentos devidos pela Administração em razão desses
contratos só serão feitos mediante apresentação, pelo contratado,
do relatório de que trata o art. 1º da Lei Estadual 5.383/97.
Parágrafo Único. Os relatórios, devidamente instruídos com os
comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, folha
de pagamento e FGTS, previdenciários, fiscais e comerciais, serão
anexados à Nota Fiscal apresentada à Administração direta, indireta,
autarquias, fundações e outras entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado do Espírito Santo e acompanharão o
procedimento do empenho.
Art. 3º O ordenador de despesas que não cumprir o disposto na
Lei estadual 5.383/1997 e neste Decreto, responderá pessoal e
civilmente nos termos da Lei Federal 8.429 de 29 de maio de 1992.
Por entendermos que o referido Decreto regulamenta uma Lei
Estadual aplicável subsidiariamente aos órgãos das municipalidades
no nosso amado Estado, concluímos que, o gestor em questão
atendeu plenamente ao padrão de controle estabelecido/exigido
pelo Governo do Estado, razão pela qual, novamente, não há que
se suscitar deficiência de controle. Vale lembrar que, as contas
do Governo do Estado são aprovadas desde que observe tal
regulamento.
MUI RESPEITOSAMENTE, RESTA EVIDENCIADO O FATO DO CORPO
TÉCNICO DO TCE/ES ESTAR EXIGINDO UMA ESPÉCIE DE CONTROLE
QUE A LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINA TAL MATÉRIA NÃO EXIGE!
(destacamos)
Cabe registrar, inclusive, que esta Egrégia Corte de Contas – sensível
à demanda reprimida de orientação no tocante ao controle de contas
– expediu em 25 de agosto de 2011 a Resolução TC 227 Aprovando o
Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno
da Administração Pública, cujo cumprimento somente fora exigido
a partir de 30/06/12. Nesse diapasão, considerando que o próprio
Tribunal de Contas Estadual percebeu a premente necessidade de
estabelecimento de marcos principiológicos e procedimentais para
prestações de contas no âmbito da administração pública capixaba,
tornam-se por demais desarrazoadas quaisquer exigências de
Controle Interno pela CMA que, por desventura, deixaram aquém da
expectativa de controle desta Nobre Corte de Contas. (destacamos)
Destarte, tendo em conta que o gestor, dentre o horizonte
procedimental mínimo de controle, cumpriu o que determina os
Decretos Estaduais Nº 2262-R e 1938-R; a Lei Estadual 5883/97 e
a Lei Nacional 4.320/64; bem como, demonstrou a justa motivação
para as despesas como as viagens (conforme tratada no item 3
desta defesa) não deve prosperar a alegação de DEFICIÊNCIA
NO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, pelo que se tem
rechaçada a presente conclusão da ITI 1136/2011. (destacamos)
Defesa de Soleniete Gomes Marinho (fls. 529/550, vol. 03)
a) Não custa lembrar, que a Lei que dispõe acerca das atribuições dos
servidores públicos, não prevê a realização expressa de fiscalização
de contrato. No entanto o servidor não poderá recusar designação
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para fiscalização de contrato, sob pena de falta funcional, inclusive
de demissão.
Aliás, a recusa de fiscalização de contrato só pode se dar caso às
atribuições dos servidores, definidas por lei, seja incompatível com
as atividades.
Se o servidor estiver obrigado a aceitar a designação como fiscal de
contrato, e se recusar, injustificadamente, estará sujeito às sanções
previstas no respectivo Estatuto, podendo ser até demitido do cargo
público que titularize ou ser dispensado por justa causa, conforme
o caso.
Muito embora, os fiscais de contrato da Câmara municipal de
Aracruz não recebam a mais por isso, tais servidores não cruzaram
os braços, mas, desempenharam suas atividades com muita
dedicação e responsabilidade, por serem serviços inadiáveis com
datas a serem cumpridas, evitando assim quaisquer prejuízos à esta
Câmara Municipal e a Presidência desta Casa em virtude de sua
inexecução.
b) O objeto do contrato 12/2012, cláusula primeira, é a contratação
de empresa para fornecimento de combustível gasolina, para
atender a Câmara Municipal de Aracruz e a cláusula quarta dispõe
sobre a execução, fiscalização e aceitação do fornecimento:
4.1 – A CONTRATADA, obriga-se a prestar o fornecimento do
combustível, objeto do presente, sempre em regime de entendimento
com a fiscalização do CONTRATANTE, que dispõe de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do contrato. O abastecimento
será efetuado pela contratada mediante requisição autorizada pela
contratante.
4.2 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada
por um representante da Câmara Municipal de Aracruz-ES e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
irregularidade.
4.3 – A CONTRATADA obriga-se a permitir e facilitar a fiscalização, a
inspeção do local do fornecimento, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos necessários.
A fiscalização do contrato foi efetuada conforme determina o contrato
012/2011, com o abastecimento efetuado pela contratada mediante
requisição autorizada pelo contratante. Todos pagamentos foram
analisados e emitido manifestação da Controladoria sobre todas as
fases executadas antes do pagamento conforme determina o Ato
1.902/2011 (em anexo), não havendo nenhuma manifestação de
deficiência na fiscalização do contrato.
c) Conforme dispõe a estrutura organizacional básica dos serviços
administrativos da Câmara Municipal de Aracruz, Art 10 do Ato
202/1993, os serviços de transporte da Câmara Municipal serão
diretamente subordinados à Assessoria de Gabinete do Presidente
que coordenará o atendimento ao Gabinete da Presidência, à
secretária e aos demais órgãos da Câmara Municipal.
Compete ao motorista da Câmara Municipal controlar a
quilometragem e o consumo de combustível, Item V, Art. 11 do Ato
202/1993.
Portanto o fiscal do contrato de fornecimento de combustível não
tem a responsabilidade de controlar a quilometragem e o consumo
de combustível, com isso não contribui para ocorrência de deficiência
no controle de gastos com combustível.
d) Ao confrontar as informações referentes ao abastecimento dos
três carros da CMA no mês de setembro e novembro/2011, a equipe
de auditoria não observou que o período que fui designada para
fiscal do contrato foi até o dia 10 de julho de 2011, portanto, fora do
período apurado pela equipe do TCE.
e) A equipe de auditoria não observou o esforço feito pela Câmara
no ano de 2011 para reduzir os gastos com combustível, reduzindo
o número de veículos, e com isso o gasto com combustível. No ano
de 2011 a Câmara conseguiu reduzir mais de 32% o gasto com
combustível em relação a 2010, mais de 46% em relação a 2009 e
mais de 67% em relação a 2008, conforme quadro abaixo:
Ano
2008
2009
2010
2011

Valor gasto com combustível
R$116.317,92
R$69.450,77
R$55.325,08
R$37.394,94

A diminuição de gastos não foi só em combustível em 2011, a
Câmara de Aracruz economizou do orçamento do Legislativo o valor
total de R$2.473.589,43 (dois milhões quatrocentos e setenta e três
reais, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos),
que foi devolvido para o poder Executivo para aplicar em benefício
da população do Município, na melhoria da qualidade da saúde,
educação, segurança.
Defesa de Marcel Anderson Batista fFls. 512/527, vol. 02)
a) Não custa lembrar, que a Lei que dispõe acerca das atribuições dos
servidores públicos, não prevê a realização expressa de fiscalização
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de contrato. No entanto o servidor não poderá recusar designação
para fiscalização de contrato, sob pena de falta funcional, inclusive
de demissão.
Aliás, a recusa de fiscalização de contrato só pode se dar caso às
atribuições dos servidores, definidas por lei, seja incompatível com
as atividades.
Se o servidor estiver obrigado a aceitar a designação como fiscal de
contrato, e se recusar, injustificadamente, estará sujeito às sanções
previstas no respectivo Estatuto, podendo ser até demitido do cargo
público que titularize ou ser dispensado por justa causa, conforme
o caso.
Muito embora, os fiscais de contrato da Câmara municipal de
Aracruz não recebam a mais por isso, tais servidores não cruzaram
os braços, mas, desempenharam suas atividades com muita
dedicação e responsabilidade, por serem serviços inadiáveis com
datas a serem cumpridas, evitando assim quaisquer prejuízos à esta
Câmara Municipal e a Presidência desta Casa em virtude de sua
inexecução.
b) O objeto do contrato 12/2012, cláusula primeira, é a contratação
de empresa para fornecimento de combustível gasolina, para
atender a Câmara Municipal de Aracruz e a cláusula quarta dispõe
sobre a execução, fiscalização e aceitação do fornecimento:
4.1 – A CONTRATADA, obriga-se a prestar o fornecimento do
combustível, objeto do presente, sempre em regime de entendimento
com a fiscalização do CONTRATANTE, que dispõe de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do contrato. O abastecimento
será efetuado pela contratada mediante requisição autorizada pela
contratante.
4.2 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada
por um representante da Câmara Municipal de Aracruz-ES e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
irregularidade.
4.3 – A CONTRATADA obriga-se a permitir e facilitar a fiscalização, a
inspeção do local do fornecimento, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos necessários.
A fiscalização do contrato foi efetuada conforme determina o contrato
012/2011, com o abastecimento efetuado pela contratada mediante
requisição autorizada pelo contratante. Todos pagamentos foram
analisados e emitido manifestação da Controladoria sobre todas as
fases executadas antes do pagamento conforme determina o Ato
1.902/2011 (em anexo), não havendo nenhuma manifestação de
deficiência na fiscalização do contrato.
c) Conforme dispõe a estrutura organizacional básica dos serviços
administrativos da Câmara Municipal de Aracruz, Art 10 do Ato
202/1993, os serviços de transporte da Câmara Municipal serão
diretamente subordinados à Assessoria de Gabinete do Presidente
que coordenará o atendimento ao Gabinete da Presidência, à
secretária e aos demais órgãos da Câmara Municipal.
Compete ao motorista da Câmara Municipal controlar a
quilometragem e o consumo de combustível, Item V, Art. 11 do Ato
202/1993.
Portanto o fiscal do contrato de fornecimento de combustível não
tem a responsabilidade de controlar a quilometragem e o consumo
de combustível, com isso não contribui para ocorrência de deficiência
no controle de gastos com combustível.
d) A equipe de auditoria não observou o esforço feito pela Câmara
no ano de 2011 para reduzir os gastos com combustível, reduzindo
o número de veículos, e com isso o gasto com combustível. No ano
de 2011 a Câmara conseguiu reduzir mais de 32% o gasto com
combustível em relação a 2010, mais de 46% em relação a 2009 e
mais de 67% em relação a 2008, conforme quadro abaixo:
Ano
2008
2009
2010
2011

Valor gasto com combustível
R$116.317,92
R$69.450,77
R$55.325,08
R$37.394,94

A diminuição de gastos não foi só em combustível em 2011, a
Câmara de Aracruz economizou do orçamento do Legislativo o valor
total de R$2.473.589,43 (dois milhões quatrocentos e setenta e três
reais, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos),
que foi devolvido para o poder Executivo para aplicar em benefício
da população do Município, na melhoria da qualidade da saúde,
educação, segurança.
Análise
Ao contrário do alegado, o dano verificado ao erário não teve por
premissa fática apenas “a alegação da falta de motivação das viagens
feitas pelos servidores nos meses de setembro e outubro de 2011
(pelos mesmos fundamentos analisados no item 3 desta defesa.)”,
mas a ausência de interesse público em parte dos deslocamentos
e a incongruência entre abastecimentos veiculares realizados,
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para deslocamentos que gerariam pagamentos de diárias, e o
não pagamento destas (daí o texto constante na tabela do ANEXO
II do Relatório de Auditoria, ao lado de diversos registros de
abastecimentos: “Ausência de diárias ou comprovante de renúncia
de diárias.”.
Estes últimos abastecimentos que, em conclusão ao apontado no
Relatório de Auditoria, podem ser entendidos como deslocamentos
para locais diversos dos registrados nos documentos municipais,
daí o não pagamento de diárias, alcançaram, diga-se de passagem,
somando-se os valores para os três veículos analisados, nos meses
de setembro e novembro de 2011, 6.454,00 quilômetros.
Assim, veja-se, muito embora em ambos os casos a ausência de
interesse público seja o fator que leva ao apontamento do débito,
no primeiro caso identificou-se o deslocamento, o que, no segundo
caso, pode ser considerado incerto, apesar do registro efetivado nos
documentos municipais.
De todo modo, a alegação de que “[...] conforme demonstrado
anteriormente, todas as viagens feitas pelos servidores para
representação da CMA, encontram justificadas e com as respectivas
motivações explicitadas”, não encontra guarida, haja vista as
conclusões da presente Instrução no item anterior referente ao
pagamento irregular de diárias.
O defendente Ronaldo Modenesi Cuzzuol alega que “fora observado
exatamente o que determina o art. 63 da 4.320/64, especificamente
no que se refere ao controle para liquidação de despesa”. Nota-se
que os auditores não apontaram infração alguma ao processo de
liquidação, no que tange especificamente à relação do Legislativo
Municipal com a empresa fornecedora de combustível, mas no seu
uso no interior do próprio Legislativo Municipal.
Assim, fica claro, a partir dos elementos constantes dos presentes
autos, que o Legislativo do Município de Aracruz, nos meses de
setembro e outubro de 2011, dispendeu recursos públicos referentes
à compra de combustível que não foram utilizados estritamente em
finalidade pública, seja porque o motivo do deslocamento não era
de interesse municipal, seja porque o registro de deslocamento
apresenta fortes indícios de não se referir a situação de fato
existente à época.
O Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, ocupante do cargo de Presidente
da Câmara Municipal à época, registra seus esforços no sentido de
se obter redução dos gastos de combustível, o que, segundo os
dados por ele apresentados, teria ocorrido, apesar do aumento da
frota da Câmara Municipal; cita, também, seu alinhamento aos
ditames do Decreto Estadual n. 2262-R, de 15 de maio de 2009, que
instituiu o Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público “Mais
com Menos”, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta,
Autárquica e Fundacional, deixando claro que “por inexistir um
regulamento nacional do Estado Brasileiro para o controle gerencial
de gastos, torna-se inimaginável o estabelecimento de metas
de controle padronizados à luz da Lei 8.666/93 aptas a atender
satisfatoriamente aos anseios de todos os Órgãos fiscalizadores do
Legislativo Municipal.”, lembrando, ao final, que a expedição por este
Tribunal de Contas da Resolução TC 227, que dispõe sobre a criação,
implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle
Interno da Administração Pública, só exige o implantação de tal
controle pela Câmara Municipal a partir de 30.06.2012, ou seja, em
data posterior a dos fatos.
Logicamente, são dignas de aplausos quaisquer atitudes da
Administração Pública para tornar mais eficiente a máquina estatal.
A criação do Programa Estadual “Mais com Menos” e a adesão
voluntária da Câmara Municipal de Aracruz a este ideário podem
sim ser encarados sob este prisma. Todavia, tornar a Administração
mais eficiente, significa, necessariamente, ter-se um sistema de
controle interno. Tal sistema, quando implantado, além de pensar
diuturnamente sobre o tema, renegociar contratos, cobrar prazos,
exigir o cumprimento de garantias, repensar procedimentos e
manter uma memória dos progressos obtidos pelo poder público,
passa a existir de forma perene, já que decorrente de mandamento
constitucional, não deixando, assim, que o “controlar internamente”
fique à mercê da boa vontade ou predisposição desta ou daquela
gestão.
Nesta balada, ainda que sejam dignos de nota todos os esforços
efetivados, como se alega, estes ainda não foram suficientes para
coibir os abusos na gestão dos recursos públicos pela Câmara
Municipal, frente às irregularidades confirmadas, o que gera, por
óbvio, responsabilizações.
Alertamos para a enorme importância que a implantação de um
sistema de controle interno tem para toda a Administração Pública,
de qualquer esfera, e, lembre-se, tal já era imposto, a rigor, desde a
promulgação da Constituição Federal de 88 e não apenas a partir da
expedição da Resolução deste TCEES relacionada à matéria.
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Sobretudo, no caso dos presentes autos, se quer dizer que o controle
exigido por este TCEES a partir da Resolução 227 é de um controle
interno como sistema, o que significa sua consubstanciação por meio
de órgão específico da estrutura organizacional, com servidores
efetivos, com metodologias e rotinas de trabalho, mas, o controle
interno, o “controlar internamente”, de forma geral, decorre da
própria investidura em cargo público, por força, até mesmo, de um
imperativo ético, já que forçoso se denunciar desmandos e atitudes
incompatíveis com a probidade administrativa.
Tal dever é muito mais patente quando se trata do gestor maior de
um poder, a quem se obriga o exercício do controle por todas as
razões já descritas, mas também porque decorrente da hierarquia.
Assim, normal e exigível que este, o representante do poder,
controle os que lhe são subordinados. Nada mais corriqueiro em
administração.
Só este fato já seria suficiente para responsabilizar o Presidente da
Câmara à época pelos fatos aqui narrados, mais ainda quando se
verifica que além de ter conhecimento de todos os pagamentos e de
suas motivações, como dissemos, apartadas do interesse público, foi
ele mesmo gerador de vários dos deslocamentos irregulares e citado
em outros tantos registros de deslocamentos não identificados,
sendo-lhe inafastável, portanto, o dever de ressarcir o erário
municipal por todos os valores indevidamente despendidos, pois, no
mínimo, sabedor da situação irregular.
Com relação à Senhora Soleniete Gomes Marinho, esta trouxe
documentação que indica não ter sido fiscal do contrato à época dos
fatos. Veja-se a Portaria n. 2.378, de 11.07.2011:
Art. 1º. Designar a servidora de provimento efetivo Soleniete
Gomes Marinho, para acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos administrativos firmados por esta Câmara Municipal
com as empresas SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. –
EPP, SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA E CLAUMARC TELEFONIA E
AUTOAÇÃO LTDA ME, com as providências necessárias ao o (sic) seu
fiel cumprimento, em observância ao artigo 67 e seguintes da Seção
IV – Da Execução dos Contratos, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993. (destacamos)
[...]
Art. 5º. Designar o servidor de provimento em comissão Marcel
Anderson Batista para acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato administrativo firmado por esta Câmara Municipal com a
empresa GILSON J. SCOPEL & CIA LTDA e CENTRO AUTOMOTIVO
SALÃO CAR LTDA-ME, com as providências necessárias ao o (sic)
seu fiel cumprimento, em observância ao artigo 67 e seguintes da
Seção IV – Da Execução dos Contratos, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993. (destacamos)
Desta forma, consideramos afastada sua responsabilidade com
relação aos fatos narrados, descabendo outras análises a este
respeito.
Com relação à atuação do Senhor Marcel Anderson Batista, fiscal do
contrato à época dos fatos, temos que se não se pode responsabilizálo pelos gastos de combustível decorrentes de deslocamentos sem
finalidade pública, já que autorizados pelo Presidente da Câmara
e fora da sua órbita de competência tal decisão; diversamente,
com relação aos gastos com deslocamentos cujo destino não foi
confirmado, deve esse senhor ser responsabilizado já que como fiscal
do contrato de fornecimento de combustível deveria se interessar
por deslocamentos sem motivo registrado ou com destinação
inidônea a ponto de não ser registrada corretamente. Verificar se os
deslocamentos ocorrem para os locais descritos, ainda que seja pela
confrontação das quilometragens registradas com o destino descrito
é básico nesse caso.
Portanto, entendemos que as alegações de defesa apresentadas
pelos Senhores Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Marcel
Anderson Batista, Presidente da Câmara e Fiscal do Contrato,
respectivamente, à época dos fatos, não são suficientes para
afastarem a irregularidade relatada e suas responsabilidades,
por autorizar o abastecimento indevido dos veículos da CMA, o
Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, e por não exercer a efetiva
fiscalização do contrato, o Senhor Marcel Anderson Batista, em
infração ao Art. 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público), e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Eficiência e da
Legalidade), incidindo nos seguintes débitos:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol – R$ 4.344,30 (quatro mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
equivalentes a 2.057,25 VRTEs; e
Ronaldo Modenesi Cuzzuol em solidariedade com Marcel
Anderson Batista – R$ 2.692,20 (dois mil, seiscentos e
noventa e dois reais e vinte centavos) equivalentes a
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1.274,90 VRTEs.
2.1.3 Pagamento indevido de gratificação por participação
em CPL
Infringências: Art. 37, caput, e inciso XIV, da Constituição Federal;
e Lei n. 2.898, de 31.03.2006, capítulo IV (Estatuto dos Servidores
Municipais de Aracruz).
Responsáveis:
RONALDO MODENESI CUZZUOL – Presidente da CMA
Conduta: Autorizar o pagamento de gratificação instituída de forma
irregular, causando prejuízo ao erário municipal.
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1136/2011
A Equipe constatou que os servidores designados para compor a
Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CMA fariam jus a uma
gratificação de 60% sobre os vencimentos mensais, em função do
Ato 1.815, de 3 de janeiro de 2011.
A instituição de gratificação por meio de mero ato, conforme
bem enfatizou a Equipe, é descabida, por desrespeitar o Princípio
da Legalidade, expresso no caput do Artigo 37 da CF/88, e ao
desconsiderar ainda o Inciso X daquele mesmo artigo, que determina
que a remuneração dos servidores públicos pode ser fixada ou
alterada somente por lei específica. (destacamos)
Diante do exposto, a Equipe concluiu ser passível de ressarcimento
os valores pagos indevidamente nos meses de janeiro a abril de
2011 a título de gratificação por participação na CPL. (destacamos)
Em maio de 2011, passou a vigorar a Lei 3.429, de 12 de maio de
2011, que regulamentou o pagamento de 60% de gratificação sobre
os vencimentos mensais por participação em CPL. (destacamos)
Ainda assim, a Equipe entendeu que o pagamento de tal gratificação
estava irregular, uma vez que, na forma como foi elaborada, a
referida lei permitia sua incidência sobre o somatório do vencimento
com outras vantagens pecuniárias, gerando um efeito multiplicador
considerável, conhecido como “efeito repicão” ou “efeito cascata”,
condenado pela CF/88. (destacamos)
A CF/88, em seu Artigo 37, Inciso XIV, estabelece que:
Art. 37 - [...]
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores; [...].
Não obstante a necessidade da previsão em lei específica, a Equipe
ressalta a obrigação de observância dos dispositivos constitucionais
acerca das vantagens remuneratórias, a fim de assegurar a
percepção de vantagem legal, lícita e especialmente constituída.
Ademais, ressalta-se que a Lei 2.898, de 31 de março de 2006
(Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz), em seu Capítulo IV
(Das Vantagens), proíbe o pagamento de gratificações e adicionais,
seja de função, seja de participação em órgão de deliberação coletiva
e em comissões especiais de trabalho, a servidores ocupantes
exclusivamente de cargos em comissão. (destacamos)
Ao confrontar os atos 1.813, de 3 de janeiro de 2011, 1.851,
de 1.º de abril de 2011, e 1.855, de 6 de abril de 2011, que
designaram os servidores, com suas respectivas fichas financeiras,
a Equipe detectou, entre os membros da CPL, a participação de
comissionados, que, diante do exposto no parágrafo anterior, não
deveriam perceber a gratificação. Portanto, os valores a eles pagos
são passíveis de devolução. (destacamos)
Da mesma forma, a Equipe entendeu serem passíveis de devolução
a totalidade dos valores pagos no período de janeiro a abril de 2011
aos servidores efetivos, em função da ausência de lei disciplinando
a concessão de gratificação por participação em CPL.
Segundo a Equipe, é ainda passível de devolução, com relação
às gratificações pagas a partir de maio de 2011, a diferença
entre os valores apurados a partir da aplicação dos 60% sobre os
vencimentos mensais e os apurados sobre a aplicação dos 60%
sobre os vencimentos básicos de cada servidor.
No quadro abaixo, a Equipe sintetizou os montantes pagos
indevidamente, a título de gratificação por participação em CPL, a
cada um dos membros da Comissão.
Servidor
Eudes Gomes Rosalino
Renata Aquilino Tavares
Carlos Augusto Calvi Costalonga
Selma Silva Ramalho
Wilza M. D. Macedo Bianchini
(comissionada)
Thais Santos Mattos (comissionada)
Thiago Campos Magalhães
(comissionado)
Alexsandro Segall (comissionado)
TOTAL

Valor recebido indevidamente (R$)
8.864,20
14.361,34
13.986,82
31.863,93
32.607,53
14.125,73
5.519,50
49.916,47
171.245,55

Ou seja, a Equipe concluiu que o total a ser ressarcido aos cofres
públicos é de R$ 171.245,55, equivalentes a 81.093,70 VRTEs,
tendo em vista o descumprimento ao Artigo 37, caput e Inciso XIV,
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da CF/88, bem como ao Capítulo IV do Estatuto dos Servidores
daquele município.
A Equipe sugeriu ainda a esta Corte que determine a imediata
suspensão do pagamento da gratificação por participação em CPL
da forma como está sendo praticada na CMA e que seja elaborada
lei concedente regulamentada nos moldes do Inciso XIV da CF/88.
Defesa de Ronaldo Modenesi Cuzzuol (fls. 993/2215, vols.
05/10)
A ITI chega a uma conclusão equivocada para o caso em tela, visto
que, o gestor nunca concedeu nenhuma gratificação por via de Ato
sem lastro em lei. Em verdade, o gestor o fez sob a égide da Lei
Orgânica Municipal em cotejo com o regimento Interno da CMA,
senão vejamos a construção do presente raciocínio.
Inicialmente, devemos ter por horizonte que não estamos tratando
de contas do Executivo Municipal, mas sim analisando as contas
de um gestor do Legislativo Municipal. Desta forma, considerando
a independência harmônica entre poderes – de onde decorre a
autonomia financeira e gerencial prevista no art. 51 da CK, posta
em simetria na Lei Orgânica Municipal de Aracruz (LOM) em seu art.
22, V -, podemos concluir que é prerrogativa privativa (portanto
irrenunciável e indelegável) do Poder Legislativo, regulamentar o
seu sistema remuneratório, isto, claro, desde que observados os
limites estabelecidos pela LDO.
Nesta esteira, estabelece o art. 22, V da LOM do Município de
Aracruz:
22 – À Câmara Municipal compete privativamente, entre outras, as
seguintes atribuições:
V – criar, transformar ou extinguir cargos, empregos e funções de
seus serviços e fixar os respectivos vencimentos.
Isto faz com que sejamos remetidos ao Regimento Interno da CM de
Aracruz – RI/CMA. Criada sob a égide do permissivo legal contido no
inciso II do art. 22 da LOM, o RI/CMA é uma Resolução Legislativa
com força de lei, no mais amplo sentido desta expressão.
Perscrutando o art. 15 do RI/CMA, podemos observar que lá estão
estabelecidas as competências Privativas da Mesa Diretora da
Câmara, dentre as quais encontramos a seguinte:
XV – Nomear, promover, conceder gratificações e por em
disponibilidade, demitir e aposentar seus servidores, assinando, por
sua maioria, os respectivos atos; (grifos do original)
Portanto, o fundamento de validade do Ato nº 1.407/2006, que
concedeu as gratificações aos membros da CPL, é a autonomia
financeira e gerencial que o Poder Legislativo possui na ordem
nativa. Desta maneira, não cabe julgamentos ou enquadramentos
sob uma óptica niveladora com o Poder Executivo, pois se trata
de um poder distinto e autônomo – autonomia esta garantida pela
CFRB e posta em simetria pelas normas de reprodução contidas em
cada Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal.
Podemos dizer, agora sem sombras de dúvidas, que o ITI 1136/2011
hora nenhuma leva em consideração a autonomia da esfera
legislativa municipal.
Ademais, apenas para definitivo exaurimento da capacidade
reflexiva, ponderamos o fato da Nobre Técnica desta Corte
de Contas avocar o argumento de falta de simetria do Ato nº
1.407/2006 com os artigos 51 e 52 da CRFB, sem, entretanto,
observar que a verdadeira falta de simetria está na Lei Municipal
2.898/2006 (Estatuto dos Servidores); isto quando esta deixa de
prever modalidade indenizatória (gratificação) por participação em
CPL, conforme está prevista na Lei Complementar Estadual 46/94
(Estatuto dos Servidores Estaduais), nos termos seguintes:
Art. 93 Poderão ser concedidos ao servidor público:
(Omissis)
IV – gratificação especial de participação em comissão de licitação
e de pregão. (Inciso inserido pela LC nº 291, D.O.E 02/07/2004)
§ 1º - Para conceder as gratificações previstas neste artigo, exceto
as referidas no inciso I, alíneas a, d e e, são competentes:
I – na administração Direta do Poder Executivo, o Secretário
responsável pela administração de pessoal;
II – nas autarquias e fundações públicas, os respectivos dirigentes.
§ 2º - As gratificações excepcionadas no parágrafo anterior serão
concedidas pelos secretários das respectivas pastas.
§ 3º - Nos demais Poderes é competente para concessão das
gratificações e adicionais a autoridade de igual nível hierárquico ao
de Secretário de Estado.
Portanto, é de se observar que a LC46/94 integra a ordem jurídica
Estadual como um todo, dando-lhe amálgama e preenchendo,
interpretativamente e de forma subsidiária, os sistemas municipais
capixabas ora existentes. Observa-se, neste ínterim que, é o
Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz é que se encontra
com total falta de simetria com a Ordem Estadual.
Os Atos nº 1.407/2006 e 1.815/2011 estão em plena simetria com
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que estabelece a LC46/94 (sublinhados do original)
Em última análise, não há que se cogitar serem, ou não, devidas
as gratificações em questão, visto que, as atividades foram
desempenhadas/desenvolvidas conforme previu o ordenamento
e demandou o Legislativo Municipal. Dessa forma, assumindo sua
natureza intrínseca de indenização por atividade extra-funcional,
esta era devida e foi paga!
Destarte, registramos que em maio de 2011 foi sancionada pelo
executivo daquela municipalidade a Lei nº 3.429 que regulamentou
o pagamento da gratificação por participação em Comissão de
Licitação, inclusive convalidando os Atos da Mesa de nrs. 1.407/06
e 1.815/011, conforme se depreende de cópia em anexo (doc. 01).
Apenas por amor ao debate, vale ressaltar que, a Lei 2.898/06
(estatuto dos servidores) foi alterada pela Lei 3.529/11, pelo que
passou a prever o pagamento da presente gratificação (doc. 02).
Portanto, o gestor apenas observou o estabelecido no art. 22, II e V
da LOM c/c o art. 15, XV do RICMA c/c o Ato nº 1.407/2006 c/c Ato
nº 1.810/2011 c/c Lei 3.429/2011 para conceder as gratificações
em questão. Nesse diapasão, não devem prosperar as alegações de
pagamento de GRATIFICAÇÃO INDEVIDA POR PARTICIPAÇÃO EM
CPL pelo que se têm rechaçadas as presentes conclusões da ITI
1136/2011. (sublinhados do original)
Análise
Do ponto de vista normativo municipal, houve, em relação ao
estabelecimento de gratificação por se integrar a Comissão
Permanente de Licitação os seguintes diplomas, com os seus
respectivos textos relevantes para a discussão:
ATO Nº 1.815, DE 03 DE JANEIRO DE 2011
Art. 1º. O servidor da Câmara Municipal de Aracruz designado
para compor a Comissão Permanente de Licitação fará jus a uma
gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre os vencimentos
mensais.
Art. 2º. Cessar os efeitos do Ato nº 1.407, de 02 de janeiro de 2006.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
LEI Nº 3.429, DE 12 DE MAIO DE 2011
Art. 1º Haverá na Câmara Municipal de Aracruz, para desenvolvimento
das atividades específicas uma Comissão Permanente de Licitação,
constituída por servidores do Poder Legislativo Municipal, designados
pela Mesa, através de Ato com competência para proceder ao
processo licitatório à luz da legislação federal em vigor.
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara
Municipal de Aracruz será composta de no mínimo 03 (três) e no
máximo de 07 (sete) membros.
Art. 2º O Servidor da Câmara Municipal de Aracruz, designado
para compor a Comissão Permanente de Licitação fará jus a uma
gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre os vencimentos
mensais. (destacamos)
Art. 3º Ficam convalidados os Atos nºs: 1.407, de 02 de Janeiro de
2006 e 1.815, de 03 de janeiro de 2011. (destacamos)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI Nº 3.529, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011
Art. 1º O parágrafo único do Art. 101, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006,
passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 101............
Parágrafo único. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargos
em comissão somente farão jus às vantagens previstas nos incisos
I, II, III, VIII e IX.”
Art. 2º Fica acrescido o Inciso X ao Art. 104, da Lei nº 2.898, de
31/03/2006, com a seguinte redação:
“Art. 104.............
X – gratificação especial de participação em comissão de licitação,
pregão e cadastro de fornecedor.” (destacamos)
Art. 3º O parágrafo único do Art. 104, da Lei nº 2.898, de 31/03/2006,
passa a viger com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargos
em comissão somente farão jus às vantagens previstas nos incisos
II, III, V e X.”
Art. 4º Fica criada a subseção XI, na Sessão II – Das gratificações e
dos adicionais, e acrescido o Art. 124-A, com as seguintes redações:
“Subseção XI – Da Gratificação Especial de participação em Comissão
de Licitação, Pregão e Cadastro de Fornecedor.
Art. 124-A. Aos servidores efetivos e comissionados, designados
para compor as Comissões de Licitação, Cadastro de Fornecedor
e Pregão Presencial ou Eletrônico, será devida uma gratificação
especial. (destacamos)
§ 1º. Aos presidentes e membros das Comissões de Licitação,
Cadastro de Fornecedor, aos Pregoeiros e aos membros das
equipes de apoios será atribuída uma gratificação especial, a ser
paga mensalmente, no valor equivalente a 05 (cinco) UFMA, por
procedimentos de cadastro ou licitatórios realizados.
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§ 2º. O valor a ser pago mensalmente, aos componentes das
comissões prevista no caput deste artigo, a título de gratificação
especial, não será inferior a 50 (cinquenta) UFMA, e nem superior a
90 (noventa) UFMA, independente da quantidade de procedimentos
realizados no mês.
§ 3º. Aos presidentes e pregoeiros, será acrescido o percentual
de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor a ser recebido
mensalmente.
§ 4º. Os procedimentos licitatórios que restarem frustrados,
fracassados, anulados ou desertos, não serão computados para
fins de pagamento da gratificação especial, ficando autorizado o
desconto em folha de pagamento do servidor, dos valores recebidos
indevidamente.
§ 5º. Os servidores (sic), efetivo ou comissionado, que for designado
para compor Comissão de Licitação, Pregão Presencial ou Eletrônico
e Cadastro de Fornecedor, poderá ser designado para compor
outra comissão, simultaneamente, fazendo jus ao recebimento da
gratificação da mesma.”
Art. 5º O art. 110 da Lei nº 2.898, de 31/03/2006, passa a viger
com a seguinte redação:
“Art. 110. Será concedida gratificação pela participação em órgãos
de deliberação coletiva ou em comissões especiais de trabalho.
§ 1º. Farão jus ao recebimento da gratificação, os servidores
efetivos e comissionados, designados por ato do chefe do Poder
Executivo, Poder Legislativo e Presidente de Autarquias para compor
as comissões previstas no caput deste artigo.
§ 2º. Entende-se por Comissão Especial de Trabalho, aquela nomeada
para desempenho de trabalhos especiais, não compreendidos como
aqueles de rotina da Administração Pública Municipal, e que não seja
atribuição do cargo do servidor nomeado.
§ 3º. O valor da gratificação a ser paga aos membros das Comissões
Especiais de trabalho e de Órgãos de Deliberação Coletiva será
calculada sobre o vencimento do servidor, mensalmente, na seguinte
proporção:
I – 25% (vinte e cinco por cento) para o Presidente;
II – 15% (quinze por cento) para os demais Membros.
§ 4º. O servidor, efetivo ou comissionado, que for designado para
Comissão Especial de Trabalho ou Órgão de Deliberação Coletiva
fará jus ao recebimento da gratificação correspondente prevista
nesta lei, limitado ao número de 02 (duas) comissões simultâneas.”
Art. 6º Os Presidentes da Comissões de Licitação, Cadastro de
Fornecedor, Pregão Presencial ou Eletrônico e Equipe de Apoio,
Órgãos de Deliberação Coletiva e Comissões Especiais de Trabalho,
deverão encaminhar ao setor de Recursos Humanos, até o dia
15 (quinze) de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas,
acompanhado das respectivas atas, respeitada a efetiva atuação dos
membros, para fins de pagamento de gratificação.
Art. 7º No mês em que não houver apresentação de relatório
das atividades desenvolvidas pelas comissões, não será devido o
pagamento das gratificações previstas nesta lei.
Art. 8º Os servidores remunerados com subsidio não farão jus ao
recebimento das gratificações previstas nesta lei.
Art. 9º Fica revogada a Lei nº 3.358, de 04/11/2010 e demais
disposições contrárias.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Os servidores que comporiam tal comissão foram investidos por
meio dos atos abaixo:
ATO Nº 1.813, DE 03 DE JANEIRO DE 2011
Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação da
Câmara Municipal de Aracruz, composta pelos servidores Eudes
Gomes Rosalino, Renata Aquilino Tavares, Carlos Augusto Calvi
Costalonga, Selma Silva Ramalho, Alexsandro Segall, Wilza Mara
Duarte Macedo Bianchini e Thiago Campos Magalhães, sob a
Presidência do primeiro. (destacamos)
Art. 2º. Cessar os efeitos dos Atos nºs 1.685, de 19/01/2009, 1.696,
de 04/02/2009 e 1.744, de 03/11/2009.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
ATO Nº 1.851, DE 01 DE JANEIRO DE 2011
Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação da
Câmara Municipal de Aracruz, composta pelos servidores Eudes
Gomes Rosalino, Renata Aquilino Tavares, Carlos Augusto Calvi
Costalonga, Selma Silva Ramalho, Alexsandro Segall e Wilza
Mara Duarte Macedo Bianchini, sob a Presidência do primeiro.
(destacamos)
Art. 2º. Cessar os efeitos dos Atos nºs 1.685, de 19/01/2009, 1.696,
de 04/02/2009, 1.744, de 03/11/2009 e 1.813 de 03 de janeiro de
2011.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
ATO Nº 1.855, DE 06 DE abril DE 2011
Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação da
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Câmara Municipal de Aracruz, composta pelos servidores Eudes
Gomes Rosalino, Renata Aquilino Tavares, Carlos Augusto Calvi
Costalonga, Selma Silva Ramalho, Alexsandro Segall, Wilza Mara
Duarte Macedo Bianchini e Thais Santos Mattos, sob a Presidência
do primeiro. (destacamos)
Art. 2º. Cessar os efeitos dos Atos nºs 1.685, de 19/01/2009, 1.696,
de 04/02/2009, 1.744, de 03/11/2009 e 1.851 de 01/04/2011.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, para os servidores membros da Comissão Permanente de
Licitação da Câmara Municipal, teve-se o seguinte:
Ato n. 1.815/11, de 03.01.11
Estabeleceu gratificação de 60% sobre os vencimentos mensais
(art. 1º);
Lei n. 3.429/11, de 12.05.11
Estabeleceu gratificação de 60% sobre os vencimentos mensais
(art. 2º); e
Convalidou, expressamente, o Ato n. 1.815/11 (art. 3º);
Lei n. 3.529/11, de 13.12.11 – alterou o Estatuto dos Servidores
(Lei n. 2.898/06)
Estabeleceu que os servidores ocupantes de cargo em comissão
poderiam receber gratificação (art. 2º - alterando art. 104, X);
Estabeleceu para os servidores efetivos e comissionados gratificação
especial para participação em comissão de licitação (art. 4º acrescentando o art. 124-A);
Portanto, note-se, apenas quando da publicação da Lei n.
3.529/11, de 13.12.11, é que se previu gratificação por
participação em CPL para servidor comissionado, ou seja,
todo pagamento anterior realizado a este título seria
irregular, mesmo porque não houve convalidação alguma a
este respeito. Este um primeiro ponto.
Em análise ao Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz, Lei
n. 2.898/06, encontram-se as seguintes definições com relação ao
vencimento e remuneração do servidor:
Art. 80. Vencimento ou vencimento-base é a retribuição pecuniária
pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, vedada a
sua vinculação ou equiparação.
Art. 81. Os Vencimentos correspondem ao somatório do vencimento
do cargo e as vantagens de caráter permanente adquiridas pelos
servidores.
Art. 82. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas
em lei.
Tais definições estão em consonância com as estabelecidas pela
doutrina administrativista. Por todos, apresentam-se os escritos de
Lucas Rocha Furtado a este respeito, eminente Procurador-Geral do
Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União:
De acordo com Hely Lopes Meirelles, vencimento, em sentido estrito,
é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício
do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei; vencimento, em
sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias auferidas
pelo servidor a título de adicional ou gratificação”. Prossegue o
autor: “quando o legislador pretende restringir o conceito ao padrão
do servidor emprega o vocábulo no singular – vencimento; quando
quer abranger as vantagens conferidas ao servidor usa o termo no
plural – vencimentos”. (MEIRELLES. Direito administrativo brasileiro,
p. 403)
[...]
No âmbito do STJ, a soma do vencimento e das vantagens
permanentes corresponde ao conceito de vencimentos (no plural).
Vantagens pecuniárias são as parcelas acrescidas ao vencimento
do servidor em razão de situações previstas em lei, de que
seriam exemplos as incorporações de funções comissionadas,
os acréscimos decorrentes do exercício de tarefas insalubres ou
desempenhadas em situações especiais, da obtenção de titulação
acadêmica, do tempo de serviço etc. Compreendem o âmbito das
vantagens pecuniárias aquelas pagas pelo poder público a título de
adicional (por tempo de serviço, por exemplo) ou de gratificação
(de produtividade ou pelo exercício de função de confiança, por
exemplo). As vantagens pecuniárias que, em razão do que disponha
lei, passem a integrar a remuneração do servidor em caráter
permanente são denominadas vantagens pessoais. São exemplos de
vantagens pessoais os anuênios ou quinquênios pagos pelo tempo
de serviço público do servidor e aquelas decorrentes do exercício de
funções comissionadas (os malditos quintos, que tantas distorções
geraram e geram para o serviço público). No caso dos quintos, a
legislação – que normalmente utiliza linguagem criptografada –
previa que para cada ano de exercício de função de confiança, o
servidor incorporaria aos seus vencimentos um quinto do valor da
função. Assim, após ter deixado de exercer a função, o servidor
teria incorporado, a título de vantagem pessoal, percentual do valor

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de setembro de 2014
daquela.
[...]
Em resumo, podemos apresentar os seguintes tópicos acerca da
terminologia utilizada pelo sistema remuneratório do serviço público:
- remuneração – compreende todos os valores pecuniários pagos
aos servidores a título de contraprestação pelos serviços prestados.
Estão incluídos na remuneração os vencimentos bem como as
vantagens de caráter permanente ou transitório pagos ao servidor.
- vencimento – é a retribuição pecuniária que o servidor público
recebe pelo exercício de seu cargo.
- vencimentos – correspondem ao vencimento acrescido das
vantagens de caráter permanente pagas ao servidor.
- vantagens pecuniárias – são as parcelas acrescidas ao vencimento
do servidor em razão de situações previstas em lei. As vantagens
pecuniárias compreendem os adicionais e as gratificações.
- vantagens pessoais – correspondem às vantagens pecuniárias que
integram a remuneração do servidor em caráter permanente.
Ora, veja-se que tanto o Ato n. 1.815/11 quanto a Lei n.
3.429/11, estabelecem a gratificação pela participação
em CPL em percentual de 60% a ser calculada sobre os
vencimentos mensais do servidor. Vencimentos no plural
e não no singular. Assim, segundo os textos normativos, o
valor da gratificação incidiria, como de fato incidiu, sobre o
somatório do vencimento do cargo em adição às vantagens
de caráter permanente adquiridas pelos servidores.
Todavia, tal previsão é inconstitucional, conclusão esta a qual se
poderia facilmente chegar a partir da leitura do artigo 37, inciso XIV,
da Constituição da República:
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: [...]
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;
Como se tal não bastasse, a doutrina perfilha o mesmo entendimento.
Assim é que para Lucas Rocha Furtado:
Em relação ao pagamento de vantagens, o texto constitucional (art.
37, XIV) determina que os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores. Assim, se é estabelecido
adicional por tempo de serviço – ATS de 10% do valor do vencimento
do servidor, não poderia sobre esse montante (vencimento + 10%
de ATS) incidir nova gratificação ou adicional. Todos os adicionais
devem incidir sobre a mesma base de cálculo, evitando-se a
aplicação de uma gratificação (ou adicional) sobre outros.
Uadi Lammêgo Bulos, ao comentar o inciso XIV do artigo 37,
registra a proibição do chamado “efeito repicão”, trazendo também
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a este respeito:
Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98, que proibiu
o chamado efeito repicão, isto é, computar uma vantagem
pecuniária sobre outra. A proibição alcança inclusive os proventos
da aposentadoria, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça.
(destacamos)
“EMENTA: Contagem sucessiva de parcelas de remuneração, ou
seja, influência recíproca de umas sobre as outras, de sorte que
seja a mesma gratificação incorporada ao estipêndio do servidor,
para vir a integrar, em subsequente operação, a sua própria base de
cálculo. (destacamos)
Sistema incompatível com o disposto no art. 37, XIV, da Constituição,
por isso contrariado pelo acórdão recorrido” (STF, RE 130960-1/SP,
rel. Min. Octávio Galloti, 1ª Turma, decisão: 12-12-1995, DJ 1, de
8-3-1996, p. 4217). (destacamos)
“EMENTA: Servidores integrantes do quadro de magistério do Estado
de São Paulo. Reenquadramento determinado pela Lei Complementar
645/89. Adicionais por tempo de serviço.
A Lei Complementar 645/89, ao determinar que o reenquadramento
dos servidores se fizesse sem consideração às referências por eles
anteriormente obtidas por efeito da referida vantagem, limitou-se a
dar cumprimento às normas do art. 37, XIV, da Constituição Federal
e do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que proscreveram o efeito cumulativo de adicionais sobre adicionais,
propiciado pela legislação anterior, sem deixar margem para
invocação de direito adquirido. (destacamos)
Acórdão recorrido que, decidindo em sentido contrário, não merece
substituir.
Recurso extraordinário conhecido e provido” (STF, RE 195274-1/SP,
rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, decisão: 7-11-1995, DJ 1, de 2-21996, p. 883).
Assim, o artigo 1º do Ato n. 1.815/11 da Câmara Municipal de
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Aracruz e o artigo 2º da Lei Municipal n. 3.429/11 poderiam ser
considerados inconstitucionais por este Tribunal de Contas e, sendo
assim, sua aplicação deveria ser negada, encontrando, para tanto,
amparo histórico da Súmula n. 347 do Supremo Tribunal Federal que,
em 13.12.1963, já consolidava a ideia de que “O Tribunal de Contas,
no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do poder público”.
Além disso, atualmente, há previsão no sentido aqui esposado, na
Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Complementar n. 621/12:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete: [...]
XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado
ilegal ou inconstitucional; [...]
Art. 176. O Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições,
poderá pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis e de atos
do poder público. (destacamos)
A equipe de auditoria, por sua vez, desenvolveu tese em que defendia
como correta a imputação de débito, a partir da Lei municipal n.
3.429/11, no valor da diferença entre o percentual aplicado sobre o
vencimento básico do servidor efetivo e sobre os seus vencimentos.
Assim, mesmo que não explicitamente, o que se defendeu, a partir
do relatório de auditoria, foi a interpretação conforme a Constituição
dos dispositivos.
Lembre-se que a interpretação conforme a Constituição tem como
principal função assegurar-se um razoável grau de constitucionalidade
das normas no exercício de interpretação das leis. Deste modo,
quando o aplicador de determinado texto legal se encontrar frente
a normas de caráter equívoco, deve priorizar a interpretação que
possua um sentido em conformidade com a Constituição. Por
conseguinte, uma lei não pode ser declarada nula quando puder ser
interpretada em consonância com o texto constitucional.
No caso vertente, tal é possível, bastando que, no caso dos
dispositivos do Ato n. 1815/11 da Câmara Municipal de Aracruz e da
Lei Municipal n. 3.429/11, o vocábulo “vencimentos” seja tomado
por “vencimento básico”. Portanto, determinação em tal sentido
deve ser expedida por este Tribunal de Contas ao final.
Muito embora tal interpretação se mostre possível, salutar e capaz
de preservar o texto legal, remanesce, de todo modo, um dano ao
erário de R$ 171.245,55 (cento e setenta e um mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), equivalentes a
81.093,70 VRTE, conforme dispôs em relatório a equipe de auditoria.
De outro lado, o defendente alega estarem seus atos regulares, pois
a Lei n. 3.429/11 teria convalidado os pagamentos considerados
irregulares pelos auditores. Mas, veja-se, não pode haver a
convalidação de inconstitucionalidades, sejam elas legais ou
interpretativas, conforme demonstrado, e, desta maneira, tal
alegação não pode prosperar.
Com relação à responsabilidade do Senhor Ronaldo Modenesi
Cuzzuol, Presidente da CMA à época, este autorizou o pagamento
das gratificações, atuando diretamente para a concretização
do dano ao erário, o que nos leva a reputar como correta a sua
responsabilização pela equipe de auditoria.
Portanto, entendemos que as alegações de defesa apresentadas
pelo Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da
Câmara à época dos fatos, não são suficientes para afastarem
a irregularidade relatada e sua responsabilidade, por autorizar o
pagamento de gratificação com interpretação em desconformidade
com o texto constitucional, em infração ao Art. 37, caput, e inciso XIV,
da Constituição Federal, incidindo em débito de R$ 171.245,55
(cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais
e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 81.093,70 VRTE.
2.1.4 Pagamento indevido de gratificação de auxílio de caixa
Infringências: artigo 133 da Lei n. 2.898/2006.
Responsáveis:
RONALDO MODENESI CUZZUOL – Presidente da CMA
Conduta: Autorizar o pagamento de gratificação indevida, causando
prejuízo ao erário municipal.
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1136/2011
A Equipe verificou, por meio das fichas financeiras de Renata Aquilino
Tavares, tesoureira da CMA, e Eudes Gomes Rosalino, assistente
administrativo II, que esses servidores estavam recebendo um
auxílio intitulado “Auxílio de Caixa”.
O pagamento desse auxílio a servidores da CMA está previsto na
Lei 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Aracruz):
Seção VII - Do Auxílio para Diferença de Caixa
Art. 133 - O servidor que, por força das atribuições próprias de seu
cargo, pague ou receba em moeda corrente, perceberá um auxílio
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para diferença de caixa, no montante de 10% (dez por cento) do
vencimento do cargo efetivo.
§ 1.º - O servidor que estiver respondendo legalmente pelas
atribuições a que se refere o caput deste artigo, durante os
impedimentos ou afastamentos legais do titular, fará jus ao
pagamento do auxílio para diferença de caixa.
§ 2.º - O auxílio para diferença de caixa constitui vantagem
transitória e só será pago enquanto o servidor estiver, efetivamente,
exercendo as atribuições a que se refere o caput deste artigo e nas
férias regulamentares.
O auxílio de caixa foi instituído para atender a servidores que atuam
manipulando valores, a exemplo de caixas bancários e tesoureiros,
como forma de compensar a responsabilização pela diferença
contábil, caso existente, ao final do movimento do dia.
O pagamento do auxílio é devido quando o tesoureiro daquele órgão
efetua pagamentos em espécie. No entanto, como os pagamentos
são atualmente realizados por meio de cheques, a compensação
perdeu o sentido.
No quadro a seguir, a Equipe demonstrou os valores pagos
mensalmente, a título de auxílio de caixa, aos dois servidores em
questão. A Equipe destacou que o servidor Eudes Gomes Rosalino
recebeu a gratificação durante o período em que substituiu a
tesoureira.
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
13.º
TOTAL

SERVIDOR
RENATA AQUILINO
TAVARES
210,34
420,67
420,67
420,67
386,45
0
445,91
445,91
175,56
351,11
351,11
351,11
351,11
4.330,62

EUDES GOMES
ROSALINO

267,54
222,95

490,49

Diante desses dados, a Equipe considerou irregular o pagamento de
R$ 4.821,11, equivalentes a 2.283,05 VRTEs, a título de auxílio de
caixa durante o exercício de 2011 e sugeriu a esta Corte determinar
à CMA a imediata suspensão do pagamento dessa gratificação.
Defesa de Ronaldo Modenesi Cuzzuol (fls. 993/2215, vols.
05/10)
A nobre Técnica desta Corte concluiu que o de gratificação de Auxílio
de Caixa foi indevido posto que, não mais existiria diferença contábil
a ser apurada, hodiernamente, visto que os pagamentos são feitos
com cheques.
Assim, não se discute a legalidade do pagamento (visto existir
permissivo legal no art. 133 da Lei 2898/06 – Doc. 03), em verdade,
o que se questiona é o fato de haver ocorrido ou não diferenças
contábeis apuradas naquele exercício aptas a gerar o direito de
percepção do auxílio em tela.
Nesta esteira, temos que ressalvar que a lei excepciona toda e
qualquer diferença contábil, por ventura existente, apurada tanto em
razão do pagamento, quanto no recebimento sob responsabilidade
do servidor.
Desta feita, perde lastro a conclusão da ITI 1136/11 quando
argumenta que “como os pagamentos são atualmente realizados
por meio de cheques, a compensação perdeu o sentido”. Primeiro
porque as diferenças contábeis, a título de exemplo, podem ser
frutos de pagamentos extemporâneos sobre os quais incidiu multa,
ou ainda, decorrentes de recebimentos em espécie a menor. Não
existem formas, nos autos, de se apurar as origens/causas das
diferenças contábeis ocorridas, e, no mesmo sentido, não há que se
discutir as suas ocorrências ou não.
Portanto, o gestor apenas observou o estabelecido como exigência
prevista no art. 133 da Lei 2898/06, a saber, o apontamento,
pelo servidor responsável, de ocorrência de diferenças contábeis
passíveis de compensação, pelo que se têm rechaçadas as presentes
conclusões da ITI 1136/11.
Análise
O auxílio para diferença de caixa, previsto em diversos regimes
jurídicos de servidores públicos pátrios, encontra similaridade com
a figura do “quebra de caixa”, justamente a importância paga aos
empregados que trabalham com o manuseio de numerário (dinheiro),
tais como o caixa bancário ou de instituições financeiras, o caixa de
loja de comércio em geral, o cobrador de ônibus, o bilheteiro, entre
outros.
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Tal gratificação destina-se a cobrir eventuais diferenças, as quais
ocorrem com frequência com os empregados incumbidos dos
recebimentos e dos pagamentos de interesse da empresa.
Daí a adoção no serviço público de figura similar, como se apresenta
no Estatuto do Servidor Municipal de Aracruz, para servidores
com função equivalente, precisamente aquele que, por força das
atribuições próprias de seu cargo, pague ou receba em moeda
corrente (artigo 133, Lei Municipal n. 2.898/06).
Conforme registrado pela equipe de auditoria, o pagamento é devido
quando o tesoureiro do órgão efetua pagamentos em espécie. De
fato, como os pagamentos são atualmente realizados por meio de
cheques, a compensação pecuniária perdeu o sentido.
O defendente aponta a possibilidade de equívocos no recebimento
de valores, mas não exemplifica ou faz prova destes, o que nos
leva a afastar tal alegação, já que recebimentos, em espécie, em
volume tal que referendasse o pagamento, não se compatibilizam
com a dinâmica de funcionamento de uma Câmara Municipal, a
nosso sentir.
De outra banda, alega o defendente que o servidor responsável
teria apontado ocorrência de diferenças contábeis passíveis de
compensação, e daí o pagamento; todavia, também não fez prova
a este respeito, donde este item de defesa também não deve
prosperar.
Com relação à responsabilização do Senhor Ronaldo Modenesi
Cuzzuol, temos que assiste razão à equipe de auditoria, já que este
autorizou o pagamento das gratificações indevidas, relacionando-se
diretamente com o dano ao erário.
Portanto, entendemos que as alegações de defesa apresentadas
pelo Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da
Câmara à época dos fatos, não são suficientes para afastarem
a irregularidade relatada e sua responsabilidade, por autorizar
o pagamento de gratificação indevida, em infração ao Art. 133 da
Lei Municipal n. 2.898/06, incidindo em débito de R$ 4.821,11
(quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e onze centavos),
equivalente a 2.283,05 VRTE.
2.1.5 Investidura irregular da CPL
Infringências: artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93.
ResponsáveL:RONALDO MODENESI CUZZUOL – Presidente da CMA
Conduta: Reconduzir servidores à CPL pelo terceiro mandato
consecutivo, violando o princípio da rotatividade dos mandatos e
descumprindo a legislação.
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1136/2011
Ao examinar a composição da CPL nos exercícios de 2009, 2010 e
2011, a Equipe verificou a recondução irregular de alguns de seus
membros.
O Parágrafo 4.º do Artigo 51 da Lei 8.666/1993 dispõe sobre a regra
geral e a exceção, quanto à investidura dos membros das comissões
permanentes de Licitação, estabelecendo que:
Art. 51 - A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas
e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo,
3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação.
§ 4.º - A investidura dos membros das comissões permanentes não
excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus
membros para a mesma comissão no período subsequente. (Grifo
nosso)
O referido normativo veda, portanto, a recondução total dos
membros das comissões, nada obstando à recondução de alguns
deles apenas para um segundo mandato, evitando-se o caráter
indeterminado.
Não se pode compactuar, dessa forma, com manobras que visem
à perpetuação do poder, configuradas na continuidade, por tempo
indeterminado, de um mesmo grupo de servidores, colocando em
risco a lisura e a condução dos procedimentos licitatórios.
Dessa forma, os membros reconduzidos não poderiam exercer um
terceiro mandato consecutivo, havendo, nesse caso, obrigatoriedade
de renovação da CPL.
No caso em tela, os servidores Renata Aquilino Tavares, Selma Silva
Ramalho, Alexsandro Segal, Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini,
Carlos Augusto Calvi Costalonga e Eudes Gomes Rosalino foram
reconduzidos à CPL durante os exercícios de 2010 e 2011, conforme
sintetizou a Equipe, com os nomes assinalados em negrito, no
quadro a seguir.
TABELA1
Tais reconduções caracterizaram, assim, infração ao Parágrafo 4.º
do Artigo 51 da Lei 8.666/93.
Defesa de Ronaldo Modenesi Cuzzuol (fls. 993/2215, vols.
05/10)
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Nesse caso, especificamente, não resta prejudicada/ofendida
a legalidade, pois, segundo o § 4º do art. 51 da Lei 8.666/93 A
investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá
a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para a mesma comissão no período subsequente.
No caso em tela, torna-se fácil concluir (inclusive no ITI 1136/2011)
que:
se observados em cotejo os membros das CPL’s nos anos de 2010
e 2011 (exercício ora julgado), torna-se inelutável o fato que não
houve recondução de todos os membros, conforme veda a lei, visto
que os servidores Thiago Campos Magalhães e Thais Santos Mattos
somente ingressam na mencionada comissão no ano de 2011.
Verdadeiramente, o acréscimo de dois novos membros à referida
CPL torna esta uma nova comissão, conforme, inclusive, já se
manifestou o TCE de Roraima, nos termos seguintes:
1. RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO. Tanto o Presidente quanto os demais membros da
Comissão Permanente de Licitação podem ser reconduzidos para o
período subsequente, desde que, juntos, não atinjam a totalidade
dos membros da Comissão anterior, vedada em qualquer hipótese
terceira recondução. Inteligência do § 4º do artigo 51 da Lei n.º
8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 51, § 4º da Lei n.º 8.666/93;
Art. 252 e parágrafos do RI – TCE/RR. Decisão n.º 002/96 Processo
n.º 0010/96 – Consulta Sessão Ordinária de 29 de março de 1996.
Analisado pelo prisma da finalidade legal, a saber, oxigenação das
CPL’s, podemos aferir que esta fora observada, dado o ingresso de
novos membros no ano de 2011.
Outrossim, destacamos o fato que, em verdade, acaba por ser
tornar um determinante na composição das CPL, a saber, dada a
complexidade (cada vez maior) da Legislação aplicável aos certames
licitatórios, poucos são os servidores naquele município de Aracruz
que detêm expertise para realizar um Ato licitatório de estilo.
Desta feita, considerando que houve uma oxigenação na CPL com
ingresso de dois novos servidores no ano de 2011, e, tendo em vista
que o trabalho da citada CPL foi preciso (visto não haver nenhuma
anotação desta Corte sobre seus certames), somos levados a crer
que, à luz da razoabilidade, não pode o presente gestor sofrer
nenhuma penalidade na desproporção buscada na ITI 1136/11. Se
muito, tendo por horizonte a boa-fé do gestor, uma vez Vossa Exa.
entendendo ser inafastável a aplicação do § 4º, do art. 51 que o faça
apenas para fins de ressalva e não de restituição.
Análise
Conforme registrado pelos auditores, a Lei busca evitar o
continuísmo no exercício da atividade de membro de comissão de
licitação. Neste sentido, o § 4º reflete a preocupação em eliminar
o risco de desmandos. Garantindo-se a rotatividade na composição
das comissões permanentes reduz-se a possibilidade de abusos ou
atitudes reprováveis.
De fato, a partir dos Atos da Câmara Municipal juntados aos autos,
pode-se notar a presença, por três anos consecutivos, dos seguintes
servidores, integrando a Comissão Permanente de Licitação: Renata
Aquino Tavares, Selma Silva Ramalho, Alexsandro Segal, Wilza Mara
Duarte Macedo Bianchini, Carlos Augusto Calvi Costalonga e Eudes
Gomes Rosalino; incidindo-se, assim, em recondução proscrita por
força do artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93.
A este respeito, importante registrar o pensamento de Jessé Torres
Pereira Júnior:
Dúvida tem perturbado a aplicação da norma do §4º: a composição
da Comissão há de ser integralmente alterada a cada ano, ou será
possível reconduzirem-se seus membros para novo período? Viável
a recondução desde que assegurada a renovação parcial anual. Ou
seja, alguns dos membros da Comissão poderão ser reconduzidos
para segunda investidura consecutiva à primeira desde que outros
sejam substituídos após um ano e mantida a proporção do caput
do art. 51. Em nenhuma hipótese seria de admitir-se terceira
investidura. (destacamos)
Veja-se, ainda, que a própria jurisprudência colacionada pelo
defendente apresenta-se em sintonia com o pensamento do
doutrinador:
1. RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO. Tanto o Presidente quanto os demais membros da
Comissão Permanente de Licitação podem ser reconduzidos para o
período subsequente, desde que, juntos, não atinjam a totalidade
dos membros da Comissão anterior, vedada em qualquer
hipótese terceira recondução. Inteligência do § 4º do artigo 51
da Lei n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 51, § 4º da Lei
n.º 8.666/93; Art. 252 e parágrafos do RI – TCE/RR. Decisão n.º
002/96 Processo n.º 0010/96 – Consulta Sessão Ordinária de 29 de
março de 1996. (destacamos)
Com relação à responsabilização do Senhor Ronaldo Modenesi
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Cuzzuol, entendemos que agiu corretamente a equipe de auditoria,
já que foi este senhor responsável pela recondução de servidores
à CPL para um terceiro mandato consecutivo, violando, portanto, o
princípio da rotatividade dos mandatos e descumprindo a legislação.
Portanto, entendemos que as justificativas apresentadas pelo
senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da Câmara
Municipal de Aracruz à época dos fatos, não são suficientes
para afastarem a irregularidade relatada e sua responsabilidade,
por reconduzir servidores à CPL pelo terceiro mandado consecutivo,
em infração ao artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93.
3 CONCLUSÃO/ RESPONSABILIDADE
3.1 Constam dos autos a Instrução Contábil Conclusiva ICC
154/2012 (fls. 237/270), que conclui pela regularidade das contas
apresentadas, sob o aspecto contábil, tendo sido cumpridos todos os
limites legais e constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha
de pagamento, gasto total com poder legislativo, e subsídios total e
individual de vereadores, e atendido o disposto no artigo 42 da LRF;
3.2 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 60/2012 Câmara Municipal de São José do Calçado, relativo ao exercício de
2011, verificou-se a presença de indícios de irregularidades que, em
cotejo com as teses de defesa e o conteúdo probatório dos autos,
opina-se por serem mantidos:
3.2.1 Ausência de interesse público em gastos com diárias (item
2.1.1 desta ITC)
Infringências: artigo 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público) e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
e art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Moralidade)
Responsáveis:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Giovani Bosi Lopes – solidariamente
responsáveis por um dando ao erário de R$ 10.063,04 (dez mil,
sessenta e três reais e quatro centavos), equivalentes a 4.765,37
VRTE
3.2.2 Deficiência no controle de gastos com combustíveis (item
2.1.2 desta ITC)
Infringências: artigo 32, caput (Princípios da Finalidade e do
Interesse Público), e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente
e da Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito
Santo; e art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da
Eficiência e da Legalidade)
Responsáveis:
Ronaldo Modenesi – responsável por um dano ao erário de R$
4.344,30 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos) equivalentes a 2.057,25 VRTE; e
Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Marcel Anderson Batista – solidariamente
responsáveis por um dano ao erário de R$ 2.692,20 (dois mil,
seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos), equivalentes a
1.274,90 VRTE;
3.2.3 Pagamento indevido de gratificação por participação em CPL
(item 2.1.3 desta ITC)
Infringências: artigo 37, caput (Princípio da Legalidade), e inciso
XIV, da Constituição Federal
Responsável:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol – responsável por um dano ao erário de
R$ 171.245,55 (cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos) equivalentes a 81.093,70
VRTE;
3.2.4 Pagamento indevido de gratificação de auxílio de caixa (item
2.1.4 desta ITC)
Infringências: artigo 133 da Lei n. 2.898/2006
Responsável:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol – responsável por um dano ao erário
de R$ 4.821,11 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e onze
centavos) equivalentes a 2.283,05 VRTE; e
3.2.5 Investidura irregular da CPL (item 2.1.5 desta ITC)
Infringências: artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93
Responsável: Ronaldo Modenesi Cuzzuol
3.3 Isto posto, e diante do preceituado no art. 1º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando:
3.3.1 Pela Irregularidade das contas de RONALDO MODENESI
CUZZUOL – Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, durante o
exercício de 2011, tendo em vista a prática de ato ilegal e o dano
injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo (art.
84, Inciso III, alíneas “c” e “e” da novel LC 621/2012) dispostos nos
ITENS 3.2.1 a 3.2.5 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.2 Pela IRREGULARIDADE das contas de GIOVANI BOSI LOPES
– Controlador Geral da Câmara Municipal de Aracruz, durante o
exercício de 2011, tendo em vista o dano injustificado ao erário,
decorrente de ato de gestão ilegítimo (art. 84, inciso III, alínea
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“e” da novel LC 621/2012) disposto no ITEM 3.2.1 desta Instrução
Técnica Conclusiva;
3.3.3 Pela IRREGULARIDADE das contas de MARCEL ANDERSON
BATISTA – Fiscal de Contrato, durante o exercício de 2011, tendo
em vista o dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão
ilegítimo (art. 84, inciso III, alínea “e” da novel LC 621/2012)
disposto no iteM 3.2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva; e
3.3.4 Pela REGULARIDADE das contas de SOLENIETE GOMES
MARINHO – Fiscal de Contrato durante o exercício de 2011, tendo
em vista o acolhimento de suas razões de defesa;
3.4 Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, julgar os
responsáveis em débito, conforme segue, e APLICAR multa individual
aos responsáveis, na forma do artigo 95, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados:
3.4.1 – RONALDO MODENESI CUZZUOL em solidariedade com
GIOVANI BOSI LOPES – ressarcimento de R$ 10.063,04 (dez mil,
sessenta e três reais e quatro centavos), equivalentes a 4.765,37
VRTE (item 3.2.1);
3.4.2 – RONALDO MODENESI CUZZUOL em solidariedade com
MARCEL ANDERSON BATISTA – ressarcimento de R$ 2.692,20 (dois
mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos), equivalentes
a 1.274,90 VRTE (item 3.2.2); e
3.4.3 – RONALDO MODENESI CUZZUOL – ressarcimento de R$
171.245,55 (cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos), equivalentes a 81.093,70 VRTE
(itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
3.5 Por fim, sugere-se, DETERMINAR à Câmara Municipal de Aracruz,
que interprete conforme a Constituição os dispositivos do artigo 1º
do Ato n. 1.815/11 e art. 2º da Lei Municipal n. 3.429/11, tomandose por equivalentes os termos “vencimentos” e “vencimento básico”.
3 DISPOSITIVO
3.1 Em resumo, a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Aracruz, no exercício 2011, cuja gestão esteve
sob a responsabilidade do senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol,
evidenciou que quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros e
cumprimento aos limites legais e constitucionais relativos à despesa
com pessoal, folha de pagamento, subsídios de vereadores e gasto
total com o Poder Legislativo concluiu-se pela sua regularidade.
3.2 Com relação ao Relatório de Auditoria, processo TC 1080/2012,
a análise das irregularidades apontadas em confronto com as
justificativas do agente responsável, e acatando as justificativas
expostas em relação ao item 2.1.5 Investidura irregular da
CPL, tendo em vista que a diversidade em cada local onde se
realizam licitações, desde que ocorra a mudança de pelo menos
um membro, fica atendido o mandamento legal insculpido no art.
51 da Lei 8.666/93. Quanto aos demais aspectos, concluiu-se pela
permanência dos seguintes itens da Instrução Técnica Conclusiva
3537/2013:
3.2.1 Ausência de interesse público em gastos com diárias
(item 2.1.1 da ITC)
Base legal: Artigo 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público) e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
e art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Moralidade)
Responsáveis:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Giovani Bosi Lopes – solidariamente
responsáveis por um dando ao erário de R$ 10.063,04 (dez mil,
sessenta e três reais e quatro centavos), equivalentes a 4.765,37
VRTE
3.2.2 Deficiência no controle de gastos com combustíveis
(item 2.1.2 da ITC)
Base legal: artigo 32, caput (Princípios da Finalidade e do Interesse
Público), e art. 45, § 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da
Razoabilidade), ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo;
e art. 37, caput, da Constituição Federal (Princípios da Eficiência e
da Legalidade)
Responsáveis:
Ronaldo Modenesi – responsável por um dano ao erário de R$
4.344,30 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos) equivalentes a 2.057,25 VRTE; e
Ronaldo Modenesi Cuzzuol e Marcel Anderson Batista – solidariamente
responsáveis por um dano ao erário de R$ 2.692,20 (dois mil,
seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos), equivalentes a
1.274,90 VRTE;
3.2.3 Pagamento indevido de gratificação por participação
em CPL (item 2.1.3 da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput (Princípio da Legalidade), e inciso XIV,
da Constituição Federal
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Responsável:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol – responsável por um dano ao erário de
R$ 171.245,55 (cento e setenta e um mil, duzentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos) equivalentes a 81.093,70
VRTE;
3.2.4 Pagamento indevido de gratificação de auxílio de caixa
(item 2.1.4 da ITC)
Base Legal: artigo 133 da Lei n. 2.898/2006
Responsável:
Ronaldo Modenesi Cuzzuol – responsável por um dano ao erário
de R$ 4.821,11 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e onze
centavos) equivalentes a 2.283,05 VRTE; e
3.2.5 Investidura irregular da CPL (item 2.1.5 da ITC)
Base Legal: artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93
Responsável: Ronaldo Modenesi Cuzzuol
3.3 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, com fulcro no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
n.º 621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.3.1 Pelo julgamento pela IRREGULARIDADE das contas do
Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da Câmara
Municipal de Aracruz no exercício de 2011, tendo em vista o
cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III,
alíneas “c” e “e”, da LC 621/2012) concretizado nos itens 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 também deste voto, condenando-o, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” c/c Artigo 87, V, da Lei
Complementar 621/2012, individualmente (exclusivamente pelos
itens 3.2.2 em parte, 3.2.3, 3.2.4), ao ressarcimento no valor de
R$180.410,96 equivalentes a 85.434 VRTE.
3.3.2 Pela condenação do Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol,
solidariamente com o Senhor Giovani Bosi Lopes ao
ressarcimento no valor de R$ 10.063,04 (dez mil e sessenta e
três reais), correspondentes a 4.765,37 VRTE (item 3.2.1).
3.3.3. Pela condenação do Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol
solidariamente com o Senhor Marcel Anderson Batista, ao
ressarcimento no valor de R$ 2.692,20 (dois mil, seiscentos
e noventa e dois reais e vinte centavos), equivalentes a
1.274,90 VRTE (item 3.2.2).
3.3.4 Pela IRREGULARIDADE das contas do Senhor GIOVANI
BOSI LOPES – Controlador Geral da Câmara Municipal de Aracruz,
durante o exercício de 2011, tendo em vista o dano injustificado
ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo (art. 84, inciso III,
alínea “e” da novel LC 621/2012) disposto no item 3.2.1 deste voto;
3.3.5 Pela IRREGULARIDADE das contas do Senhor MARCEL
ANDERSON BATISTA – Fiscal de Contrato, durante o exercício de
2011, tendo em vista o dano injustificado ao erário, decorrente de
ato de gestão ilegítimo (art. 84, inciso III, alínea “e” da novel LC
621/2012) disposto no item 3.2.2 deste voto.
3.3.6 Pela REGULARIDADE das contas de SOLENIETE GOMES
MARINHO – Fiscal de Contrato durante o exercício de 2011, tendo
em vista o acolhimento de suas razões de defesa;
3.3.7 Pela aplicação de multa correspondente a 3.000 VRTE aos
responsáveis, com amparo no art. 62 e na forma do art. 96, inc. II,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável
à época dos fatos apurados.
3.3.8 Que seja expedida DETERMINAÇÃO ao gestor atual, com
fundamento no inciso VI, do artigo 87 da LC 621/2012 para que,
considerando o disposto no item 2.1.3 deste voto, quanto ao
pagamento de gratificação por participação em comissão de licitação,
que faça a interpretação conforme o Art. 37, XIV da Constituição,
do Ato n. 1.815/11 assim como da Lei n. 3.429/11, no sentido de
tomar por equivalentes os termos “vencimentos” e “vencimento
básico”, de modo que o valor da gratificação não incida, como incidiu
no exercício de 2011, sobre o somatório do vencimento do cargo
em adição às vantagens de caráter permanente adquiridas pelos
servidores.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Aracruz, relativa ao exercício de 2011, sob
a responsabilidade do Sr. Ronaldo Modenesi Cuzzuol, então
Presidente da Câmara Municipal, recebida por esta Corte de Contas
em 29/03/2012.
A área técnica, através da 6ª Controladoria Técnica, nos termos da
Instrução Contábil Conclusiva nº 154/2012 (fls. 237/245), opinou
pela regularidade das contas em apreço, relativamente ao aspecto
técnico contábil.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3537/2013 (fls. 273/317),
opinou, em síntese, da seguinte forma:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de setembro de 2014
[...]
1) Pela irregularidades das contas pela prática de ato ilegal e dano
injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo:
a) Ronaldo Modenesi Cuzzuol - Presidente da Câmara Municipal
de Aracruz - itens 3.2.1 e 3.2.5;
b) Giovani Bosi Lopes – Controlador Geral da Câmara Municipal de
Aracruz - item 3.2.1;
c) Marcel Anderson Batista – Fiscal de Contrato - tem 3.2.2;
2) Pela regularidade das contas da Sra. Soleniete Gomes Marinho –
Fiscal de Contrato, no exercício de 2011, em razão de acolhimento
das suas razões de defesa.
3) Aplicação de multa e ressarcimento, individual aos responsáveis:
a) Ronaldo Modenesi Cuzzuol, em solidariedade com Giovani
Bosi Lopes, ressarcimento de R$ 10.063,04, equivalentes a
4.765,37 (item 3.2.1);
b) Ronaldo Modenesi Cuzzuol, em solidariedade com Marcel
Anderson Batista, ressarcimento de R$ 2.692,20, equivalentes a
1.274,90 (item 3.2.2);
c) Ronaldo Modenesi Cuzzuol, ressarcimento de R$ 171.245,55,
equivalentes a 81.093,70 (item 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
4) Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Aracruz,
que interprete conforme a Constituição Federal os dispositivos
dos artigos 1º do Ato nº 1.815/11 e art. 2º da Lei Municipal nº
3.429/11, tornando-se por equivalentes os termos “vencimentos” e
“vencimento básico”.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer,
exarado, à folha 327, acompanhando o entendimento da área
técnica, opinou no mesmo sentido.
Em razão da sustentação oral, realizada na 1ª Sessão Ordinária
de 28/01/2014, o Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, retirou o processo de pauta, bem como determinou a
juntada de toda documentação produzida, conforme se vê às folhas
342/1232, além da remessa dos autos para análise da Secretaria de
Controle Externo competente.
Instada a se manifestar, a área técnica deste Egrégio Tribunal de
Contas, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
- NEC, nos termos da Manifestação Técnica de Defesa nº 13/2014
(fls. 1234/1251), opinou no sentido de que “os elementos novos
suscitados na sustentação oral e nos memoriais não alteram as
conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva, cujas razões,
fundamentos e conclusões corroboramos integralmente”, sugerindo
o prosseguimento do feito.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer,
exarado à folha 1253, reiterou in totum, os fundamentos da
manifestação de folha 327.
Denota-se, às folhas 1250/1307, que o Eminente Conselheiro
Relator acompanhou o entendimento da área técnica e do Parquet
de Contas, votando nos seguintes termos, verbis:
[...]
3.3.1 Pelo julgamento pela IRREGULARIDADE das contas do
Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Presidente da Câmara
Municipal de Aracruz no exercício de 2011, tendo em vista o
cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III,
alíneas “c” e “e”, da LC 621/2012) concretizado nos itens 3.2.1,
3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 também deste voto, condenando-o, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” c/c Artigo 87, V, da Lei
Complementar 621/2012, individualmente (exclusivamente pelos
itens 3.2.2 em parte, 3.2.3, 3.2.4), ao ressarcimento no valor de
R$180.410,96 equivalentes a 85.434 VRTE.
3.3.2 Pela condenação do Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol,
solidariamente com o Senhor Giovani Bosi Lopes ao
ressarcimento no valor de R$ 10.063,04 (dez mil e sessenta e
três reais), correspondentes a 4.765,37 VRTE (item 3.2.1).
3.3.3. Pela condenação do Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol
solidariamente com o Senhor Marcel Anderson Batista, ao
ressarcimento no valor de R$ 2.692,20 (dois mil, seiscentos
e noventa e dois reais e vinte centavos), equivalentes a
1.274,90 VRTE (item 3.2.2).
3.3.4 Pela IRREGULARIDADE das contas do Senhor GIOVANI
BOSI LOPES – Controlador Geral da Câmara Municipal de Aracruz,
durante o exercício de 2011, tendo em vista o dano injustificado
ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo (art. 84, inciso III,
alínea “e” da novel LC 621/2012) disposto no item 3.2.1 deste voto;
3.3.5 Pela IRREGULARIDADE das contas do Senhor MARCEL
ANDERSON BATISTA – Fiscal de Contrato, durante o exercício de
2011, tendo em vista o dano injustificado ao erário, decorrente de
ato de gestão ilegítimo (art. 84, inciso III, alínea “e” da novel LC
621/2012) disposto no item 3.2.2 deste voto.
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3.3.6 Pela REGULARIDADE das contas de SOLENIETE GOMES
MARINHO – Fiscal de Contrato durante o exercício de 2011, tendo
em vista o acolhimento de suas razões de defesa;
3.3.7 Pela aplicação de multa correspondente a 3.000 VRTE aos
responsáveis, com amparo no art. 62 e na forma do art. 96, inc. II,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável
à época dos fatos apurados.
3.3.8 Que seja expedida DETERMINAÇÃO ao gestor atual, com
fundamento no inciso VI, do artigo 87 da LC 621/2012 para que,
considerando o disposto no item 2.1.3 deste voto, quanto ao
pagamento de gratificação por participação em comissão de licitação,
que faça a interpretação conforme o Art. 37, XIV da Constituição,
do Ato n. 1.815/11 assim como da Lei n. 3.429/11, no sentido de
tomar por equivalentes os termos “vencimentos” e “vencimento
básico”, de modo que o valor da gratificação não incida, como incidiu
no exercício de 2011, sobre o somatório do vencimento do cargo
em adição às vantagens de caráter permanente adquiridas pelos
servidores.
Na sequência dos atos e fatos, após, pedido de vista, vieram os autos
a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do
voto prolatado pelo Eminente Conselheiro Relator, 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.
VOTODEVISTA
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, em sua manifestação
Contábil Conclusiva – ICC, quanto aos aspectos técnicos contábeis,
opinou no sentido de que as contas do gestor em apreço, Sr. Ronaldo
Modenesi Cuzzuou, fossem julgadas regulares, conforme se vê da
conclusão da instrução retro-mencionada, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Ronaldo
Modanesi Cuzzuol, formalizado conforme disposições do art. 105, da
Resolução TC nº 182/02.
Quanto aos limites legais e constitucionais relativos aos
gastos com pessoal, gasto total com subsídio de vereadores,
gastos com folha de pagamento e gasto total do Poder
Legislativo, o ente encontra-se REGULAR. (destacamos)
Diante do exposto e considerando o que preceitua a legislação
pertinente, sob o aspecto técnico contábil, considera-se que
as demonstrações contábeis representam adequadamente as
posições orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade,
evidenciando a Regularidade das Contas. (destacamos)
Já no que se refere aos atos de gestão praticados, tendo sido a
Câmara Municipal de Aracruz contemplada para a realização
de auditoria ordinária, referente ao exercício de 2011, esta
efetivamente foi realizada conforme Plano de Auditoria Ordinária nº
14, de 23/02/2012, resultando no Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O nº 60/2012, de 13/07/2012, que apontou os indicativos de
irregularidades, objeto de enfrentamento nestes autos.
Na seqüência, a área técnica e o Parquet de Contas opinaram pela
irregularidade das Contas em apreço, no sentido de que os agentes
responsáveis sejam apenados com imputação de ressarcimento e
aplicação de sanção pecuniária, tendo o Eminente Relator acolhido
as razões da área técnica e do douto Representante do Ministério
Público Especial de Contas, momento em que este Conselheiro
Substituto pediu vistas dos autos, a fim de melhor se inteirar
dos termos do voto proferido, em cotejo com as manifestações e
documentos constantes dos autos.
Assim, em decorrência da matéria constante dos autos, faremos
abordagem item a item, tal qual enumerados na Instrução Técnica
Conclusiva - ITC nº 3537/2013, a fim de que se possa externar
os elementos de convicção formados, em razão das divergências
corridas, vejamo-nos:
2.1
Ausência de interesse público em gastos com diárias
(item 2.1.1 da ITC 3537/2013), Base legal: Art. 32, caput
(Princípios da Finalidade e do Interesse Público)1, e art. 45,
§ 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade),
ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 37,
caput, da Constituição Federal (Princípio da Moralidade)
Responsáveis: Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente da
CMA e Giovani Bosi Lopes – Controlador-Geral da CMA
Durante a fiscalização, a equipe de auditoria entendeu que, no
exercício de 2011, houve o pagamento de diárias a motoristas da
Câmara sem motivação suficiente para a realização das viagens
ou sem formalização da despesa em processo, o que importa na
imputação de ressarcimento correspondente ao valor indevidamente
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despendido, isto é, R$ 12.191,76, correspondentes a 5.773,43
VRTE’s.
Em suas justificativas, de fls. 993/2215, o senhor Ronaldo Modenesi
Cuzzuol aduziu, em síntese, que os atos que concederam as diárias
foram suficientemente motivados, de modo a afastar qualquer pecha
de irregularidade sobre eles sobre incidente.
Cotejando os argumentos da área técnica com os elementos trazidos
pelos defendentes, o verifica-se que a área técnica manteve seu
opinamento de irregularidade, relativamente à este item, conforme
se verifica dos termos da Instrução Técnica conclusiva - ITC
3537/2013, o que foi ratificado pelo Ministério Público Especial de
Contas, tendo o Sr. Ronaldo Cuzzuol afirmado, por seu patrono,
afirmado o seguinte, verbis:
Com relação ao item “ausência de motivação e interesse público em
gasto com diárias”. Fica muito difícil saber o que esta Corte entende
como manifestação de interesse público. Sinceramente, tenho essa
dificuldade. Então, remeto-me à normatividade. A normatividade
que existe é a norma federal, a Lei 9.784/99 dos Processos
Administrativos, que no artigo 50 parágrafo único diz o seguinte:
“A motivação deve ser explicita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato.” E todas, todas,
vem instruídas num processo exatamente assim. Esses processos
foram todos juntados. Perdoe-me, Vossa Excelência, juntarei de
novo porque fiquei com a sensação de que não foram vistos; estão
todos IA. Segue nele: solicitação de servidor, nota de liquidação de
despesa, nota de pagamento, boletim de diárias, e análise conclusiva
da Controladoria Interna. – grifei e negritei
Necessário é, em razão da matéria objeto de enfrentamento, o
conceito de motivo que consiste no pressuposto de fato e de
direito que vincula a prática do ato, ressaltando que todo ato
administrativo tem seu motivo, mas existem atos que não precisam
de enunciação, explicitação, enfim, motivação.
Afirmou a equipe técnica que se encontra ausente o interesse
público no que diz respeito às diárias concedidas, já que houve
registro do pagamento de diárias sem que estivessem presentes
os pressupostos que justificassem o inafastável interesse
público de tais viagens.
A respeito dos requisitos de validade do ato administrativo, trago à
baila os termos da Lei 4.717/65, que assim versa sobre os requisitos
de validade do ato administrativo, verbis:
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observarse-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas
atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à
existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa
em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato
visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente,
na regra de competência. - grifei e negritei
É sabido que os requisitos de validade do ato administrativo são:
competência, finalidade, forma, motivo e objeto, com sua origem
clara no art. 2º da Lei 4.717/65, antes transcrita.
A Lei 9.784/99, que rege o contencioso administrativo federal,
de aplicação subsidiária, em seu art. 50, impõe que os atos
administrativos sejam motivados, portanto, a motivação diz
respeito à forma de prática do ato e não aos pressupostos de
fato e de direito, este sim é o motivo da prática do ato.
Desta maneira, a regra é a motivação, com vistas a preservar o
interesse público, consubstanciado nos princípios basilares da
supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse
público, seja de forma mediata ou imediata.
Duas eram as situações constantes da irregularidade imputada, a
primeira relativa aos processos de concessão de diárias que não
foram apresentados à equipe de auditoria, totalizando R$ 2.128,72

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

Página 37
(dois mil, cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)
de pagamentos tidos por indevidos, diárias cujos processos de
pagamento não foram apresentados à equipe de auditoria, sendo
que estes, em sede de defesa trazida aos autos, motivo pelo qual
a irregularidade mostrou-se saneada.
A segunda situação diz respeito a um total de R$ 10.063,04 (dez
mil, sessenta e três reais e quatro centavos) de pagamentos
tidos por indevidos, em razão de diárias que a área técnica entendeu
como não motivadas suficientemente (ausente a razoável prestação
de contas) e, portanto, utilizadas de forma apartada do interesse
público.
É bom que se faça definição de diárias, posto que diz respeito a
indenizações, definidas em norma local, para agentes políticos
ou não, in casu, a fim de cobrir despesas com alimentação,
hospedagem e transporte.
Incide no regramento de realização destas despesas alguns
princípios, o primeiro deles é o da legalidade, que no dizer de
Alexandre de Moraes:
[...] o administrador público somente poderá fazer o que
estiver expressamente autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois incidência de sua vontade
subjetiva, pois na Administração Pública só é permitido fazer o que
a lei autoriza [...] - grifei e negritei
Relativamente ao princípio da moralidade, assim afirma a Professora
Maria Sylvia Zanella di Pietro, verbis:
[...] quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso
comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito
à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética
das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre
os meios e os fins a atingir; entre os sacrifícios impostos à
coletividade e os benefícios por ela auferidos [...] – grifei e negritei
A respeito da proporcionalidade, assim afirmam os Mestres Marcelo
Alexandrino e Vicente Paulo, in verbis:
[...] uma das vertentes do princípio da razoabilidade. Isto
porque a razoabilidade exige, entre outros aspectos, que
haja proporcionalidade entre os meios utilizados pelo
administrador público e os fins que ele pretende alcançar [...]
- grifei e negritei
Já especificamente quanto à finalidade e interesse público,
ensina o mestre Hely Lopes Meirelles, literris:
[...] vedada é a prática de ato administrativo sem interesse
público ou conveniência para a Administração, visando
unicamente satisfazer interesses privados, por favoritismo
ou por perseguição dos agentes governamentais, sob a forma de
desvio de finalidade [...] - grifei e negritei
Obviamente que o pagamento de diárias deve ser objeto de
apresentação de prestação de contas, via relatório de viagens, com
a devida motivação, que faça externar o motivo, pressuposto de fato
e de direito relativo à concessão das diárias, tal qual estabelecido na
legislação do ente concessor.
O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ao enfrentar o tema, firmou
o seguinte entendimento, conforme excerto de texto do Acórdão
referente à Consulta de nº 748.370, sessão de 22/04/2009, de
relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Andrada, verbis:
[...]
A esse respeito, na hipótese de existir a previsão normativa de
diárias de viagem, a prestação de contas poderá ser feita de
forma simplificada, através de relatório ou da apresentação
de alguns comprovantes específicos relativos às atividades
exercidas na viagem, conforme exigências estabelecidas na
regulamentação respectiva. - grifei e negritei
Ficou assente, da mesma maneira, nos termos da consulta de nº
658053, daquele Tribunal de Contas, literris:
[...] a não-obrigatoriedade de se juntar documentos
comprobatórios de gastos está na natureza desse tipo de
diárias, qual seja, o custeio presumível de despesas de
viagem. Observe-se que, nesse tipo de verba indenizatória, o
risco é de mão dupla, pois caso o servidor ou agente político
consiga gastar menos que esperado - comendo sanduíches,
dormindo em pousadas ou andando a pé - exempli gratia,
a sobra lhe pertencerá, sem que isso seja classificado como
vencimento. Mas, se o contrário se verificar, ou seja, gastos
superiores aos valores das diárias, a Administração Pública
nada complementará, daí o equilíbrio do risco. - grifei e negritei
Desta maneira, em se tratando de cargo de agente político, e até de
quem não o seja, há posição divergentes de outros tribunais acerca
do tema, sendo que o Tribunal de Contas de Minas Gerais entende
que a prestação de contas pode ser do tipo simplificada, no
que, neste particular, perfilho o mesmo entendimento acerca do
tema em apreço.
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Isto ocorre porque a dificuldade de o edil, ou mesmo servidor
da Casa Legislativa, obter documentos de relativos às viagens
realizadas é deveras factível, sendo razoável que o pagamento de
diárias foi realizado com base no Art. 125 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Aracruz, Lei 2898/2006, e os critérios e
os valores foram fixados por ato da Mesa Diretora, na Forma do
Regimento Interno, com a apresentação do respectivo relatório
de viagens, atendendo ao interesse publico de forma mediata, o
que não impede a identificação por parte da equipe técnica
de viagens realizadas sem interesse público algum.
Verifica-se que todos os processos de concessões de diárias, em que
a área técnica entendeu estar ausente o interesse público, estão
instruídos com as autorizações de pagamento de diárias, compostas
necessariamente dos seguintes elementos:
1. Solicitação do servidor;
2. Nota de liquidação de despesa;
3. Nota de pagamento;
4. Boletim de diárias especificando a hora, a localidade e a natureza
do serviço executado;
5. Análise conclusiva da Controladoria Interna.
Desta maneira, a instrução dos processos mostra-se minimamente
realizada, posto que a motivação pode ser extraída do conjunto
de informações ali contidas, como solicitação do servidor, boletim
de diárias especificando a hora, a localidade e a natureza do serviço
executado.
Tais documentos podem ser entendidos como prestação de contas,
ainda que simplificada, o que remete ao fato de não se mostrar
proporcional a imputação de ressarcimento pelo valor total
despendido, a título de diárias realizadas, tendo havido prestação
de contas simplificada por relatório de viagens, sem clara
identificação das viagens realizadas sem interesse público.
Além disso, a jurisprudência pátria tem assentido na aceitação de
documentos que contenham erros formais, quando no conjunto
permitem identificar a aplicação dos recursos, conforme ementa
Transcrita, litteris:
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS DA FUNASA.
EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Remessa oficial e
apelação interposta pela União contra sentença que anulou
acórdão do TCU na parte em que havia condenado ex-prefeito
de Município a devolver ao erário R$ 8.000,00, do total de
R$ 64.600,00 repassados pela FUNASA, por meio de convênio
firmado para a implantação de Programa de Saúde na Família; 2. A
mera falha formal de recibo, relativa à origem dos recursos
utilizados para a sua quitação, não dá ensejo à condenação do
responsável à devolução do valor ao erário, quando os demais
elementos apresentados (nota fiscal, nota de empenho e
extrato bancário) permitem constatar que o pagamento foi
realizado com verbas provenientes do convênio firmado, cujo
objeto foi devidamente cumprido; 3. Apelação e remessa oficial
improvidas.(TRF-5 - AC: 390254 SE 0000644-33.2004.4.05.8501,
Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima,
Data de Julgamento: 08/10/2009, Terceira Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 28/10/2009 Página: 793 - Ano: 2009). – grifei e negritei
Por estas razões, divirjo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, e afasto a presente irregularidade, bem
como o ressarcimento a ela relativo, em face das razões antes
expendidas.
Todavia, entendo que deva ser expedida determinação, a fim
de que, no exercício de suas atribuições, em razão da função
corretiva, o atual gestor da Câmara Municipal de Aracruz observe,
quando da concessão de diárias, a devida evidenciação do
interesse público, externando os pressupostos de fato e de direito
autorizadores da pratica do ato concessório, sob pena de se ter por
irregular tais concessões em prestação de contas vindoura.
2.2
Deficiência no controle de gastos com combustíveis
(item 2.1.2 da ITC 3537/2013), Base legal: Art. 32, caput
(Princípios da Finalidade e do Interesse Público), e art. 45,
§ 2º (Princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade),
ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 37,
caput, da Constituição Federal (Princípios da Eficiência e da
Legalidade)
Responsáveis: Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente da
CMA; Soleniete Gomes Marinho – Fiscal do contrato; Marcel
Anderson Batista – Fiscal do contrato
A área técnica apontou que: “ao confrontar as informações
referentes ao abastecimento dos três carros da Câmara Municipal
de Aracruz - CMA e os processos relativos aos gastos com diárias
daquele órgão nos meses de setembro e novembro de 2011,
constatou-se inobservância aos princípios constitucionais por parte
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da Administração”, de modo a tornar necessário o ressarcimento aos
cofres públicos do montante de R$ 7.036,50, equivalente a 3.332,15
VRTE’s.
Em sua peça de defesa, o senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol alegou
que todas as viagens atenderam ao interesse público, não havendo
em que se falar em irregularidade, tendo o subscritor da análise
conclusiva entendido por insuficientes os argumentos apresentados,
mantendo o opinamento quanto à irregularidade, no que foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Em sede de sustentação oral, o patrono do Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol argüiu que não subsistem os termos da irregularidade
imputada, da seguinte forma, verbis:
Inicialmente, cabe registrar, que o setor técnico desta Corte de
Contas apontou como irregularidade o gasto com combustível tendo
por premissa fática a alegação da falta de motivação das viagens
feitas pelos servidores nos meses de setembro e outubro de 2011
(pelos mesmos fundamentos analisados no item 3 desta defesa).
Ocorre que, conforme demonstrado anteriormente, todas as
viagens feitas pelos servidores para representação da CMA,
encontram justificadas e com as respectivas motivações
explicitadas (conforme demonstrado no item 3 deste arrazoado),
portanto, não guardando lastro a conclusão da ITC 3537/2013.
Outrossim, por amor ao debate e movido pelo princípio da
eventualidade destacamos, conforme se depreende da ITC
3537/2013, a boa-fé do gestor no controle dos gastos de combustíveis
em sua gestão, visto que, apenas se discute a qualidade e amplitude
do controle no gasto de combustíveis e não sua inexistência!
Nesse diapasão, deve-se registrar ainda que, fora observado
exatamente o que determina o art. 63 da 4.320/64, especificamente
no que se refere ao controle para liquidação de despesa, conforme
se observa a seguir:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
Observa-se que, o gestor cumpriu irrestritamente o que estabelece
o citado artigo no que tange à liquidação da despesa (BOA-FÉ).
Portanto, não há que se cogitar inexistência de controle. Assim,
passamos para uma reflexão acerca da amplitude/qualidade do
controle esperado pela ITC 3537/2013, isto à luz observância da
legalidade exigida pelo gestor público, senão vejamos!
Ocorre que, hodiernamente o foco do controle da atividade pública
se delineia com contornos de natureza gerencial, ou seja, vinculado
aos resultados e não aos meios conforme pretende a ITC 3537/2013.
Inclusive, registra-se que o art. 70 da CF é anterior a EC 19, pelo
que se nos apresenta anacrônico na abordagem do enfrentamento
das questões envolvendo Controle.
Desta feita, torna-se demasiadamente arbitrário exigir do gestor
público uma conduta que sequer o ordenamento pátrio conseguiu
conciliar materialmente sob a forma de um regulamento nacional
para uma orientação comum de Controle. – grifei e negritei
Inicialmente, devo ressaltar que anuo com os termos do opinamento
técnico que afastou a responsabilidade da Senhora Soleniete Gomes
Marinho, visto que demonstrou que não foi fiscal do contrato,
entretanto mantenho a posição de apuração da responsabilidade do
Sr. Marcel Anderson Batista, fiscal do contrato à época dos fatos,
devendo ser referida responsabilidade objeto de análise no que se
refere à irregularidade sobredita.
Assim sendo, na seqüência, verifica-se que o controle de combustíveis
está condicionado ao atendimento de interesse específico da Casa
Legislativa Municipal, o que redunda em interesse público.
Do cotejo da documentação constante dos autos, verifica-se que a
fiscalização do contrato foi efetuada, conforme termos do contrato
012/2011, tendo sido efetuado o abastecimento pela empresa
contratada, mediante requisição autorizada pelo contratante, além
disso, digno de registro que os pagamentos foram analisados com
emissão de manifestação da Controladoria Interna da Casa sobre
todas as fases executadas antes do pagamento, conforme determina
o Ato da Mesa Diretora nº 1.902/2011.
Constata-se que nos termos do disposto na estrutura organizacional
básica dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Aracruz,
conforme art. 10 do Ato da Mesa Diretora nº 202/1993, os serviços
de transporte da Câmara Municipal serão diretamente subordinados
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à Assessoria de Gabinete do Presidente que coordenará o
atendimento ao Gabinete da Presidência, à Secretaria e aos demais
órgãos da Câmara Municipal, competindo ao motorista da
Câmara Municipal controlar a quilometragem e o consumo
de combustível, conforme item V, do art. 11 do Ato da Mesa
Diretora nº 202/1993.
Assim, mostra-se evidente que há controle de combustíveis
realizado no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, resta, pois,
discussão acerca da ocorrência do interesse público sobre tais
gastos realizados, aliás, a par desta situação, indistintamente, todo
ato administrativo deve ter por finalidade mediata ou imediata
o interesse público, em detrimento do interesse particular, em
observância aos princípios da Supremacia do interesse Público e o
da Indisponibilidade do Interesse Público, pilares da Administração
Pública, conforme antes afirmado.
A cerca do o assunto, destaca-se o ensinamento do Prof. José dos
Santos Carvalho Filho, que leciona, verbis:
“Finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve
estar dirigido ao interesse público. Realmente não se pode
conceder que o administrador, como gestor de bens e
interesses da coletividade, possa estar voltado a interesses
privados. O intuito de sua atividade deve ser o bem comum,
o atendimento aos reclamos da comunidade, porque essa de
fato é a sua função.” (Obra: Manual de Direito Administrativo,
Ed. Lumen Juris, 16ª ed. Rio de Janeiro, 2006, pag. 104) - grifei e
negritei
Compulsando os autos, vislumbra-se que a área técnica fez juntar
aos autos tabela em que calcula a quilometragem média dos veículos
chegando a um valor passível de devolução de R$ 7.036,50,
equivalente a 3.332,15 VRTE’s .
Em nota, referente aos itens da tabela, a área técnica afirma que o
“quantitativo em litros” consiste no consumo médio em litros, obtido
pela divisão da quilometragem percorrida (Item “a”) pela autonomia
média do veículo (Item “b”) apurada pela Equipe.
O problema é que ao se aferir o valor de ressarcimento pelo consumo
médio em litros obtidos pela divisão da quilometragem percorrida,
pela média do veículo, está-se a trabalhar tão somente por médias,
seja pela média de consumo, seja pela autonomia média dos
veículos.
Em toda média trabalha-se com valores aproximados, sendo
admitido um desvio padrão (desvio médio) para baixo ou para cima,
em se tratando de análises estatísticas.
A média pode ter sido diluída no conjunto de eventuais defeitos
ou problemas de funcionamento que aumentassem o consumo, em
determinado período de tempo, fato é que não se tem um padrão
objetivo de estabelecimento da média de consumo.
O ideal é que o gestor, quando da realização da prestação de
contas anual informasse a média de consumo dos veículos
de sua frota, aí sim, qualquer variação significativa de consumo
deveria ser-lhe imputada, posto que divergente de seus controles
relativamente à autonomia de veículos componentes de sua frota.
Desta maneira, o controle de abastecimento de combustível utilizado
pela Câmara Municipal não se mostra dos melhores, todavia
existe, e a diferença encontrada por média de consumo versus
média de autonomia não se mostra segura a ponto de imputarse o ressarcimento indicado, posto que o controle do consumo
compete ao motorista, conforme Ato normativo da Câmara
Municipal.
Trago à colação posição externada pelo Eminente Conselheiro
Rodrigo Chamoun, nos autos do Processo TC nº 8324/2009, em que
assim se pronunciou, literis:
A ideia de proporção é recorrente na Ciência do Direito. Na Teoria
Geral do Direito fala-se em proporção como elemento da própria
concepção imemorial de Direito, que tem a função de atribuir a
cada um a sua proporção. No direito constitucional e administrativo
faz-se uso da ideia de proporção entre o gravame criado por um
ato do Poder Público e o fim por ele perseguido. E na avaliação
da intensidade do gravame provocado fala-se em proporção entre
vantagens e desvantagens, entre ganhos e perdas, entre restrição
de um direito e promoção de um fim.
Ainda de acordo com Humberto Ávila o princípio da
proporcionalidade se aplica apenas a situações em que há uma
relação de causalidade entre dois elementos empiricamente
discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa
proceder aos três exames fundamentais: (i) o da adequação (o meio
promove o fim?), (ii) o da necessidade (dentre os meios disponíveis
e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio
menos restritivo dos direitos fundamentais afetados?) e (iii) o da
proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela
promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela
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adoção do meio?).
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos nos
revela o objetivo central do princípio da proporcionalidade: Os
meios devem ser adequados para atingir o fim.
No caso concreto, a meu ver, o fim é a publicação de um
Acórdão resultante de um julgamento justo, equilibrado e
impulsionado pela supremacia do interesse público. E o meio
é o tamanho da sanção a ser aplicada em termos quantitativos
(intensidade), qualitativos (qualidade) e probabilísticos
(certeza). Nesse sentido, as irregularidades das contas servem
de critério para a fixação da sanção a ser definida, devendo a
sua intensidade corresponder ao grau de reprovabilidade da
conduta do Requerente, da relevância do dano causado e do
potencial ofensivo das irregularidades.
Por outro prisma, o conceito de razoabilidade, defendido
pelo doutrinador José dos Santos Carvalho Filho é aquele onde
“razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo
que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos
de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um
pouco diversa. Ora, o que é razoável para uns pode não ser para
outros. Mas, mesmo quando não seja, é de reconhecer-se que a
valoração se situou dentro dos standards de aceitabilidade”.
Por todo o exposto, SINTO que proporcional e razoável será que este
Plenário determine ao Requerente o recolhimento tempestivo
do débito e da multa que persistem alcançando, assim, sua
missão punitiva. (art. 146 da Lei nº 621/2012)
Uma vez confirmados tais requisitos, ato contínuo, que este Plenário
julgue as contas regulares com ressalvas seguidas das devidas
determinações cumprindo, assim, sua missão orientativa e
preventiva. (art. 84, II e art. 148, parágrafo único c/c art. 86, art.
144, II e art. 1º, § 1º) - grifei e negritei
Assim sendo, pautado no princípio da boa fé objetiva, aqueles
gastos com combustíveis devem ser entendidos como atinentes
ao interesse público mediato, posto que existente controle e
motivação mínima, conforme autorizações, liquidações, relatórios
de fornecimento e controle realizado pelos motoristas.
A responsabilização do gestor, apenas pela ausência de
demonstração
de
finalidade
específica
oriunda
de
fornecimento de combustível, havendo demonstração do
controle nos autos, sem, contudo, demonstrar o efetivo desvio
de finalidade, poderia fazer com que esta Corte de Contas
incorresse em enriquecimento sem causa da Administração
Pública, posto que o valor de ressarcimento deva ser certo e
determinado, com clara identificação de sua causa de existir, motivo
pelo qual afasto a presente irregularidade.
Contudo, faz-se necessário a expedição de determinação quanto
à clara identificação, nos controles realizados, dos pressupostos
de fato e de direito autorizadores da pratica de atos inerentes ao
consumo de combustíveis, sob pena de se ter por irregular tais
pagamentos realizados acerca do consumo de combustíveis em
prestação de contas vindoura.
2.3
Pagamento indevido de gratificação por participação
em CPL (item 2.1.3 da ITC 3537/2013), Base legal: Art. 37,
caput, e inciso XIV, da Constituição Federal; e Lei n. 2.898, de
31.03.2006, capítulo IV (Estatuto dos Servidores Municipais
de Aracruz)
Responsável: Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente da CMA
A área técnica afirmou que a instituição de gratificação a servidores
por participação em Comissão permanente de Licitação - CPL ocorreu
de modo irregular, por meio de Ato, quando, na verdade, deveria ter
sido realiza através de lei específica.
Afirmou, ainda, que o Estatuto dos Servidores do Município de
Aracruz proíbe o pagamento de gratificações aos ocupantes de cargo
em comissão, de modo que seriam indevidos os pagamentos até a
edição da lei específica, tendo assim se manifestado, litteris:
A Equipe constatou que os servidores designados para compor a
Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CMA fariam jus a uma
gratificação de 60% sobre os vencimentos mensais, em função do
Ato 1.815, de 3 de janeiro de 2011.
A instituição de gratificação por meio de mero ato, conforme
bem enfatizou a Equipe, é descabida, por desrespeitar
o Princípio da Legalidade, expresso no caput do Artigo 37 da
CF/88, e ao desconsiderar ainda o Inciso X daquele mesmo artigo,
que determina que a remuneração dos servidores públicos pode ser
fixada ou alterada somente por lei específica. (destacamos)
Diante do exposto, a Equipe concluiu ser passível de ressarcimento
os valores pagos indevidamente nos meses de janeiro a abril de
2011 a título de gratificação por participação na CPL. (destacamos)
Em maio de 2011, passou a vigorar a Lei 3.429, de 12 de
maio de 2011, que regulamentou o pagamento de 60% de
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gratificação sobre os vencimentos mensais por participação
em CPL. (destacamos)
Ainda assim, a Equipe entendeu que o pagamento de tal gratificação
estava irregular, uma vez que, na forma como foi elaborada, a referida
lei permitia sua incidência sobre o somatório do vencimento com
outras vantagens pecuniárias, gerando um efeito multiplicador
considerável, conhecido como “efeito repicão” ou “efeito
cascata”, condenado pela CF/88. (destacamos)
A CF/88, em seu Artigo 37, Inciso XIV, estabelece que:
Art. 37 - [...]
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores; [...].
Não obstante a necessidade da previsão em lei específica, a Equipe
ressalta a obrigação de observância dos dispositivos constitucionais
acerca das vantagens remuneratórias, a fim de assegurar a
percepção de vantagem legal, lícita e especialmente constituída.
Ademais, ressalta-se que a Lei 2.898, de 31 de março de
2006 (Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz), em
seu Capítulo IV (Das Vantagens), proíbe o pagamento de
gratificações e adicionais, seja de função, seja de participação
em órgão de deliberação coletiva e em comissões especiais
de trabalho, a servidores ocupantes exclusivamente de cargos em
comissão. (destacamos)
Ao confrontar os atos 1.813, de 3 de janeiro de 2011, 1.851,
de 1.º de abril de 2011, e 1.855, de 6 de abril de 2011, que
designaram os servidores, com suas respectivas fichas financeiras,
a Equipe detectou, entre os membros da CPL, a participação de
comissionados, que, diante do exposto no parágrafo anterior,
não deveriam perceber a gratificação. Portanto, os valores a
eles pagos são passíveis de devolução. (destacamos)
Da mesma forma, a Equipe entendeu serem passíveis de devolução
a totalidade dos valores pagos no período de janeiro a abril de 2011
aos servidores efetivos, em função da ausência de lei disciplinando
a concessão de gratificação por participação em CPL.
Segundo a Equipe, é ainda passível de devolução, com relação
às gratificações pagas a partir de maio de 2011, a diferença
entre os valores apurados a partir da aplicação dos 60% sobre os
vencimentos mensais e os apurados sobre a aplicação dos 60%
sobre os vencimentos básicos de cada servidor.
Em sede de sustentação oral, o patrono do Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol, teceu alguns comentários, fazendo as seguintes afirmações,
in verbis:
O art. 29 da Constituição Federal diz que cabe à Lei Orgânica do
Município regulamentar tudo dentro do Município. A Lei Orgânica do
Município de Aracruz remete ao Regimento Interno. O Regimento
Interno, por sua vez, em seu art. 15 diz: Cabe a Câmara,
por meio de Resolução, fixar gratificações. Então, falar que
não há permissivo legal, só nessa escala, por deliberação
constitucional, já apresenta alguns. A partir daí foi feito o
Ato n° 1.815/2011, que é Resolução.
[...]
Em maio de 2011 mandou um pedido para o Prefeito. E o Prefeito
fez a Lei 3.529/2011. Se a Área Técnica entendeu que esse ato
não servia para justificar o pagamento de gratificação... foi pago
somente quatro meses, porque no quinto mês já tinha a lei. A partir
do quinto mês, até o final de ano, foi pago com essa lei.
No final do ano veio a Lei 3.429, que não só inovou, em termos de
sistema de remuneração dessas indenizações, dessas gratificações,
bem como ratificou todos aqueles atos do início do ano. O Legislativo
tem esse poder. Todos os atos daquelas resoluções do início do
ano, de janeiro até abril, foram ratificados por lei, em dezembro do
mesmo ano.
Em verdade, o que está sendo discutido, em pano de fundo, é a
autonomia política e remuneratória das Câmaras. [...] Cada vez
mais a Câmara perde a sua autonomia enquanto Poder Legislativo.
Por mais que isso doa, trata-se de uma verdade. Câmara Municipal
nada mais é que a capilarização por simetria da ordem jurídica
brasileira, de organização do Estado, a União, o Estado. As Câmaras
são o Legislativo. Isso tem de ser respeitado. Elas têm autonomia.
[...]
A Conclusiva chega ao segundo momento e fala: tudo bem,
imaginando que não se trata de uma ilegalidade por existir norma
que em tese permitiria, foi pago, só que agregando a base de
cálculo para extrair a gratificação, vontades pessoais. Hoje em dia,
já passado quase três anos da administração, há dificuldade de se
extrair documentos da Câmara. Consegui, dos membros da comissão,
extrair quatro fichas financeiras, onde não constam vantagens
pessoais. [...] Membros da comissão não tinham vantagens pessoais
para agregarem à base de cálculo da gratificação.
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[...]
Então, se o serviço foi prestado, e com excelência, não há porque
devolver, ao menos a integralidade. Segundo argumento, se há
alguma irregularidade no que tange ao pagamento das gratificações,
há de se considerar base de cálculo, tão somente, porque isso é
que foi arguido. E o valor da ilegalidade é justamente o percentual
da gratificação incidente sobre a parcela pessoal que não deveria
estar constando na base de cálculo. A vantagem pessoal que não
deveria, porque teria de ser o salário base. Entretanto, argúem
que vantagens pessoais foram agregadas à base de cálculo. Se
alguma irregularidade há, é justamente referente a esse percentual
incidente sobre essa parcela. E não o valor integral. Há uma
desproporcionalidade do valor integral.
[...]
Poderiam até chamar o meu cliente de péssimo gestor, mas de
ímprobo não! E se for mantida a ITC, nos termos que está, vão ter
de justificar, necessariamente terão de enquadra-lo como ímprobo,
porque está ofendendo o princípio nos termos do artigo 11 da Lei de
Improbidade. – grifei e negritei
Desta maneira, quanto aos fatos a que se imputa responsabilidade
ao gestor neste item, em referência, é de se registrar que duas são
as situações a serem examinadas, a primeira, diz respeito à
imputação de ressarcimento nos casos em que os servidores
comissionados exerceram atividades em comissões especiais
de trabalho.
Aí há que se registrar que, nos termos da Lei nº 2.898/2006
- Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz proibia-se o
pagamento de gratificações e adicionais, seja de função, seja de
participação em órgão de deliberação coletiva e em comissões
especiais de trabalho, a servidores ocupantes exclusivamente
de cargos em comissão, na verdade, ao servidor comissionado
previa-se, a dedicação exclusiva plena, sem percepção de
gratificação nesse sentido, posto que deva ele estar à disposição da
Administração Pública Municipal para efeito do exercício de funções
a ela necessárias, conforme tem decidido nossos tribunais, vejamos:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nomeação para o exercício de cargo em
comissão em regime de dedicação exclusiva plena, com recebimento
de gratificação de 70% dos vencimentos - Funcionário que
mantinha atribuições no Magistério, com horários flexíveis
junto à Administração Pública Possibilidade - Regime de
dedicação exclusiva plena não tem definição junto a doutrina,
no entanto o regime de dedicação plena não se confunde
com o regime de dedicação integral, este sim impondo
restrições quanto a um outro emprego - Confirmação de
que o funcionário cumpria sua jornada diária, ainda que
em escala diferenciada, com possibilidade de ser chamado
fora de horários, pois ocupante de cargo comissionado Inexistência de ilicitude e, principalmente, de ato de improbidade
administrativa - Sentença mantida - Recursos desprovidos. (TJ-SP
- CR: 4626305300 SP , Relator: Henrique Nelson Calandra, Data de
Julgamento: 16/12/2008, 2ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 26/01/2009) – grifei e negritei
Da leitura do texto da legislação municipal, verifica-se que
perceberam os servidores valores a título de exercício de função em
comissão especial, sendo que o art. 110 do Estatuto dos servidores
vedava tal exercício.
De se ressaltar que os servidores comissionados não percebiam
nenhuma gratificação a título de gratificação exclusiva plena, mas
havia vedação legal quanto ao exercício de função em comissões
especiais.
No caso dos autos, a irregularidade subsiste no que diz respeito à
existência de vedação de exercício de função em comissão especial,
por parte de servidor exercente unicamente de cargo comissionado,
nos termos do art. 110 do Estatuto dos servidores em sua redação
original.
Ocorre que o efetivo labor quanto a estes servidores existiu, isto
é, a despeito de lei municipal impedir o exercício de função em
comissão especial por parte de servidores comissionados, este
labor efetivamente ocorreu, sendo que a jurisprudência pátria
tem assentido na indenização do labor extraordinário, sob pena
de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme
ementa transcrita, litteris:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO.
PROVIDO EM CARGO DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL.
ATRIBUIÇÕES DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA COMPROVAÇÃO.
DIFERENÇAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O servidor
que, em desvio de função, desempenha atribuições estranhas
ao cargo público que ocupa, a que corresponde a sua
remuneração, e que são próprias de outro cargo, melhor
remunerado, faz jus, a título de indenização, às diferenças
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salariais correspondentes. Comprovado através das normas
legais que especificam as atribuições dos cargos, o exercício das
funções próprias do cargo de Escrivão de Polícia pelo servidor provido
no cargo de Auxiliar de Polícia Civil, deve a Administração Pública
lhe pagar as diferenças remuneratórias relativas ao trabalho
efetivamente exercido, sob pena de enriquecimento sem causa.
A condenação deve contemplar todo o período durante o
qual permanecer o exercício em desvio de função. Sentença
reformada em reexame necessário. Prejudicado recurso do Estado.
Recurso do autor provido.(TJMG; AC-RN 1.0024.12.050326-3/001;
Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 11/06/2014; DJEMG 16/06/2014)
– grife e negritei
Sendo assim, o labor extraordinário exercício pelos detentores
de cargo comissionado em função exercida junto à Comissão
Especial de Licitação, deve contemplar a remuneração relativa ao
cargo comissionado adicionado desta gratificação, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal,
motivo pelo qual afasto a imputação de ressarcimento, sob
a ótica em questão, mitigando os efeitos da irregularidade, posto
que o valor despendido fora suprido pelo labor dos componentes da
Comissão de Licitação.
A segunda imputação de responsabilidade constante deste item,
diz respeito ao pagamento da gratificação sem previsão
legal específica e realizada sobre os vencimentos, de maneira
que constou do art. 110 do Estatuto dos Servidores, na redação
dada pela Lei nº 3.429/11, de 12/05/11, permissão de incidência
da gratificação de Comissão permanente de Licitação - CPL sobre
o somatório do vencimento com outras vantagens pecuniárias,
gerando um efeito multiplicador conhecido como “efeito
repicão” ou “efeito cascata”, vedado pela CF/88.
O Estatuto dos servidores Municipais de Aracruz, assim estabelece o
conceito de vencimentos, verbis:
Art. 80. Vencimento ou vencimento-base é a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei,
vedada a sua vinculação ou equiparação.
Art. 81. Os Vencimentos correspondem ao somatório do
vencimento do cargo e as vantagens de caráter permanente
adquiridas pelos servidores.
Art. 82. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas
em lei. - grifei e negritei
Verifica-se que tanto o ato da Mesa Diretora nº 1.815/11, quanto
a Lei n. 3.429/11, estabelecem a gratificação pela participação em
Comissão Permanente de Licitação - CPL em percentual de 60% a
ser calculada sobre os vencimentos mensais do servidor.
A expressão vencimentos no plural e não no singular, indica que
a gratificação incidiria, como de fato incidiu, sobre o somatório do
vencimento do cargo em adição às vantagens de caráter permanente
adquiridas pelos servidores.
Assim, entendo que assiste razão à área técnica quanto
à ocorrência neste caso, da vedação constitucional de se
realizar pagamento de gratificação sobre gratificação, gerando
efeito multiplicador, tal qual previsto no art. 37, XIV, da CF/88.
Todavia, quanto à subsistência da imputação de ressarcimento,
necessário trazer à análise a posição externada pela jurisprudência
de nossos tribunais superiores, posto que se recebidos de boa-fé,
não é, pois, o erro da Administração que dispensa a devolução dos
valores pagos indevidamente, mas, sim, o recebimento de boa-fé
pelo servidor público de valores que, inclusive, possuem caráter
alimentar.
Aliás, neste sentido, a restituição só será possível quando
comprovada a má-fé, tendo aderido a esse entendimento o
Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU quando emitiu a súmula
106, litteris:
[...]
O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma,
aposentadoria e pensão, não implica por si só a obrigatoriedade
da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a
data do conhecimento da decisão pelo órgão competente. – grifei e
negritei
O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico
no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores
recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea
ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração
Pública.
Isto decorre do princípio da confiança, posto que o servidor
público, em regra, tem a justa expectativa de que são
legais os valores pagos pela Administração Pública, porque
jungida à legalidade estrita, desta forma, diante da ausência
da comprovação da má-fé no recebimento dos valores pagos
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indevidamente por erro de direito da Administração, não se pode
imputar ressarcimento ao servidor público a título de reposição ao
erário.
Esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de
recurso especial repetitivo, conforme transcrição, verbis:
[...]
quando a Administração Pública interpreta erroneamente
uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, criase uma falsa expectativa de que os valores recebidos são
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto
dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (REsp
1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado
em 10/10/2012) – grifei e negritei
Referida posição, conforme antes indicado, mostra-se encampada
pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, conforme o entendimento
do TCU, que é alinhado como o do STJ, nos termos da Súmula 249,
assim enunciada, litteris:
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
Assim, em sendo dispensada a reposição de importâncias
indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores, 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, por estas razões, em
razão dos elementos coligidos aos autos, verifico que, de fato quanto
à esta segunda situação descrita neste item, ou seja, pagamento de
verbas incidentes umas sobre as outras, o chamado efeito cascata, a
irregularidade subsiste, não subsistindo porém a imputação
de ressarcimento.
Essa imputação de ressarcimento não prospera, posto que recebida
de boa-fé, decorrente de errônea interpretação da lei que se
referia a vencimentos, possuindo caráter alimentar, motivo pelo
qual afasto o ressarcimento imputado a este título, devendo
ser expedida determinação, a fim de que se adéqüe aos exatos
termos do mandamento constitucional constante do art. 37, XIV, da
CF/88, que veda o computo de acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
2.4
Pagamento indevido de gratificação de auxílio de
caixa (item 2.1.4 da ITC 3537/2013), Base legal: artigo 133
da Lei n. 2.898/2006.
Responsável: Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente da CMA
A área técnica afirmou que houve pagamento irregular de
gratificação aos servidores Renata Aquilino Tavares, tesoureira
da Câmara Municipal de Aracruz - CMA e Eudes Gomes Rosalino,
assistente administrativo II, a título de “Auxílio de Caixa”, na medida
em que o órgão não realiza pagamentos em espécie, tendo indicado
a imputação de ressarcimento no valor de R$ 4.821,11, equivalentes
a 2.283,05 VRTE.
O senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, em sede de defesa, afirmou
que há legalidade na concessão e aduziu que pode haver concessão
de tal gratificação, mesmo que os pagamentos não sejam feitos
em dinheiro, em razão de “pagamentos extemporâneos sobre os
quais incidiu multa, ou ainda, decorrentes de recebimentos em
espécie a menor, tendo a área técnica opinado pela manutenção da
irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o patrono do Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol afirmou o seguinte, verbis;
Para finalizar, o item “pagamento indevido de gratificação de auxílio
de caixa”. Trouxe a cópia dos livros contábeis da Câmara, que
é a única forma de provar que foi registrada na contabilidade,
a quebra de caixa. Em verdade, hoje os pagamentos são
feitos por cheque, não existem mais tratativo em moeda.
Entretanto, o pagamento de multa, multa ao atraso, isso pode
gerar um déficit de caixa que por fim tem de ser acertado.
Isso é gratificado novamente para o financeiro. Ocorre que o gestor
pagava essas gratificações ao financeiro a partir dos apontamentos
da moça do financeiro. O gestor tinha autorização legal para fazêlo, e partir do pressuposto da boa-fé da Secretária de Finanças,
da moça que tratava o financeiro da Câmara. Então, trago à baila
todo o livro caixa da conta contábil da Câmara para ser analisado.
Confesso que não fiz, mas se por ventura for detectado que não
consta o apontamento dessas quebras de caixa, que esta nobre
Caixa se digna em chamá-la para prestar informação, porque foi
ela quem fez os apontamentos. Não pode o gestor responder por
funcionário de carreira. A quem cabe a boa-fé de indicar o que é
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devido para ela.
A nobre Técnica desta Corte concluiu que o de gratificação de
Auxílio de Caixa foi indevido posto que, não mais existiria
diferença contábil a ser apurada, hodiernamente, visto que
os pagamentos são feitos com cheques. – grifei e negritei
Desta maneira, verifica-se que a área técnica mantém o opinamento
no sentido de que não é devida a gratificação de diferença de caixa,
vez que os servidores não trabalham com numerários em espécie,
mas sim com cheques, motivo pelo qual a gratificação seria indevida.
Contra-argumentou o gestor afirmando que é devida a gratificação
por diferença de caixa, até mesmo por diferenças contábeis, tendo
a área técnica informado que não identificou quaisquer lançamentos
que justificassem o pagamento de auxílio de caixa, entendendo que
esta gratificação se justifica pelo manuseio de dinheiro em espécie,
fato não demonstrado nos autos, bem como não fora demonstrado
a incidência de multa a justificar o pagamento do auxílio, nem
comprovado que as multas foram pagas em espécie pelos servidores
beneficiários do auxílio, pelo que opinou pela manutenção da
irregularidade.
A respeito da natureza da gratificação de quebra de caixa, a
jurisprudência pátria caminha no sentido de evidenciar sua natureza
remuneratória, vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO
QUEBRA-DE-CAIXA - VERBA REMUNERATÓRIA - INCIDÊNCIA
- PRECEDENTES. 1. Quanto ao auxílio quebra-de-caixa,
consubstanciado no pagamento efetuado mês a mês ao
empregado em razão da função de caixa que desempenha,
por liberalidade do empregador, a Primeira Seção desta Corte
assentou a natureza não-indenizatória das gratificações feitas por
liberalidade do empregador. 2. Infere-se, pois, de sua natureza
salarial, que este integra a remuneração, razão pela qual se tem
como pertinente a incidência da contribuição previdenciária sobre
ela. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Agravo regimental improvido. (STJ - EDcl no REsp: 733362 RJ
2005/0036782-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 03/04/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/04/2008 DJe 14/04/2008)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO.
AUXÍLIO-ACIDENTE AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS QUINZE DIAS
DE AFASTAMENTO. QUEBRA-DE-CAIXA. NATUREZA JURÍDICA.
INCIDÊNCIA.COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. No caso
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de
compensação extingue-se com o decurso de cinco anos contados
da homologação, expressa ou tácita, do lançamento pelo Fisco.
Precedentes desta Corte e do STJ. 2. A contribuição previdenciária a
cargo do empregador não incide sobre as quantias pagas a título de
auxílio-acidente. 3. O pagamento efetuado ao empregado, durante
os primeiros quinze dias de afastamento, por motivo de doença,
tem natureza salarial, uma vez que esta não se resume à prestação
de serviços específica, mas ao conjunto das obrigações assumidas
por força do vínculo contratual. Devido o recolhimento da respectiva
contribuição previdenciária. 4. O acréscimo na remuneração,
pago habitualmente, em face da maior responsabilidade dos
empregados que exercem a função de caixa, tem, nitidamente,
natureza salarial, justificando a cobrança das contribuições
previdenciárias. A matéria já foi pacificada no Enunciado nº 247
do Tribunal Superior do Trabalho. 5. A compensação deve obedecer
aos limites impostos pelas Leis nºs 9.032/95 e 9.129/95, no que se
refere às parcelas indevidamente recolhidas após sua vigência. 6.
Correção monetária desde o pagamento indevido (Súmula 162 do
STJ), utilizando-se os índices da UFIR/SELIC. Juros à taxa SELIC,
incidentes a partir de janeiro de 1996 e inacumuláveis com qualquer
índice atualizatório.(TRF-4 - AMS: 5168 SC 2004.72.08.0051686, Relator: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, Data de Julgamento:
30/08/2005, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2005
PÁGINA: 585) – grifei e negritei
Assim, verifica-se, nos autos, que os servidores que receberam
gratificação de quebra de caixa foram, respectivamente, a servidora
Renata Aquilino Tavares, como Tesoureira, e o servidor Eudes Gomes
Rosalino, como substituto da Tesoureira, nos termos indicados pela
área técnica.
Desta maneira, ao se verificar que os servidores envolvidos, quando
da percepção do auxílio quebra de caixa, efetivamente exercem
a função de tesoureiro, conforme indicação constante dos
argumentos que envolveram a planilha elaborado pela área técnica,
e, a par do fato de que referida gratificação possui natureza
salarial, ou seja, é pago habitualmente, independentemente da
ocorrência de prejuízo, em razão da maior responsabilidade dos
servidores que exercem função com numerários, típico do cargo de
tesoureiro, entendo que a gratificação em comento foi paga, em
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observância dos contornos legais que regem a matéria, motivo
pelo qual afasto a presente irregularidade, bem como o
ressarcimento a ela relativo.
2.5
Investidura irregular da CPL (item 2.1.5 da ITC
3537/2013) Base legal: artigo 51, § 4º, da Lei n. 8.666/93.
Responsável: Ronaldo Modenesi Cuzzuol – Presidente da CMA
A área técnica afirmou que houve recondução irregular de membros
da CPL, em afronta ao § 4º, do art. 51, da Lei 8666/93.
O senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol, em sede de defesa, afirmou
que “não houve recondução de todos os membros, conforme veda
a lei, visto que os servidores Thiago Campos Magalhães e Thais
Santos Mattos somente ingressam na mencionada comissão no ano
de 2011”, tendo havido oxigenação na composição da comissão,
concluindo a área técnica pela manutenção da irregularidade.
Em sede de sustentação oral, o patrono do Sr. Ronaldo Modenesi
Cuzzuol afirmou o seguinte, verbis;
Em relação ao item “investidura irregular e suposta ofensa ao §
4° do art.51 da Lei de Licitação.” Informo que, na verdade, houve
um equívoco. Não sei se a Área Técnica observou, mas os
servidores, de 2010 para 2011, a comissão não era a mesma.
Os servidores Thiago Magalhães e Thais Matos passaram a
integrar em 2011 a comissão; e saíram os servidores Carlos
Roberto e Irani. Aqui, evoco a Súmula 222 do Tribunal de Contas
da União, que diz que matéria privativa da União, a competência
para dizer sobre interpretação de norma licitatória é exclusiva da
União. É exclusiva do TCU. O TCU fala o seguinte: “Não poderá
exceder a um ano a investidura dos membros das comissões
permanentes. No momento da renovação da comissão para o
período subsequente, é possível a recondução parcial desses
membros. A lei apenas não admite reconduzir a totalidade
dos integrantes.” E não foi reconduzido. Em 2011 houve três
alterações da Comissão de Licitação. Mas 2010 para 2011 a comissão
foi alterada. Então, foram quatro alterações seguidas, com quatro
composições seguidas. Isso está justificado e provado já nos autos.
Mas tomei a liberdade de trazer mais alguns. – grifei e negritei
No que se refere à designação das Comissões de Licitação, a Lei
8.666/93 tem a seguinte redação, litteris:
Art. 51 – [...]
§ 4º - A investidura dos membros das Comissões permanentes
não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade
de seus membros para a mesma comissão no período
subseqüente. – grife e negritei
Da leitura do texto legal, verifica-se que a lei não exige que seja
constituída comissão ano a ano, com membros diferentes dos
constantes das comissões anteriores, o que a lei exige é que a
investidura seja anual, bem como que não haja recondução da
totalidade de seus membros.
A esse respeito o Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando da
análise de caso correlato, assim se pronunciou, conforme transcrição,
in verbis:
[...]
De acordo com a análise da equipe técnica, em relação ao
entendimento exposto pela defesa, de que a recondução de parte
dos membros da comissão da licitação atenderia à exigência
do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, verifica-se que “essa
linha de pensamento” é correta perante esta equipe técnica.
Assim, não haveria a necessidade da recondução de todos
os membros da comissão de licitação, mas apenas de no
mínimo um (1) membro, visto que, a legislação não define a
quantidade de recondução necessária. No entanto, apesar de
constar no sistema APLIC que no mês de janeiro de 2010 (mês
da portaria de recondução), havia uma quantidade de cinco (5)
servidores efetivos e um (1) comissionado (diretor), foi realizada a
recondução de todos os três (3) membros da comissão de licitação de
2009, sendo caracterizada a ausência de cumprimento do requisito
mínimo citado. Por outro lado, também não se pode afirmar
que os demais servidores reúnam condições técnicas para a
composição da referida comissão de licitação, o que entendo
ser coerente a decisão do gestor. Por isso afasto a irregularidade.
(Processo 2722/2011, Relator: Conselheiro Valdir Júlio Teis) – grifei
e negritei
Da mesma maneira, no caso sob exame, verifico que não houve
recondução da totalidade dos membros da Comissão de Licitação,
sendo que a Comissão deveria divergir da anterior em pelo menos um
de seus membros, além do que, tal qual asseverado pelo Eminente
Conselheiro Waldir Júlio Teis, naqueles autos, também não se pode
afirmar que os demais servidores reúnam condições técnicas para
a composição da referida comissão de licitação, motivo pelo qual
afasto a presente irregularidade.
Em sendo assim, repisando a posição da área técnica, no sentido
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de que as contas do gestor em referência, sob o aspecto técnico
contábil, por suas demonstrações contábeis, representam
adequadamente as posições orçamentária, financeira e patrimonial
da Entidade, evidenciando a Regularidade das Contas, entendo que
a manutenção da irregularidade descrita no item 2.3, que trata de
ato de gestão, não tem o condão de tornar irregulares as contas sob
exame.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do douto
Representante do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 2.1, 2.2, 2.4 e
2.5, bem como o ressarcimento a elas relativas, em face das razões
antes expendidas;
Seja mantida a irregularidade descrita no item 2.3, porém mitigado
seus efeitos, afastando-se o ressarcimento a ela relativo, posto que
presente a boa-fé objetiva;
Sejam considerados REGULARES os atos de gestão do Sr. MARCEL
ANDERSON BATISTA – Fiscal de Contrato, GIOVANI BOSI LOPES
– Controlador Geral da Câmara Municipal de Aracruz, referentes ao
exercício de 2011;
d)
Seja afastada a responsabilidade da servidora SOLENIETE
GOMES MARINHO – Fiscal de Contrato durante o exercício de
2011, por ilegitimidade passiva ad causum, vez que não era de sua
competência a aferição do consumo de combustível.
VOTO, ainda, no sentido de que sejam julgadas REGULARES COM
RESSALVAS as contas do Sr. RONALDO MODENESE CUZZUOL
- Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, durante o exercício
de 2011, na forma do art. 84, Inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012, em face do afastamento das irregularidades antes
referidas, bem como a manutenção e mitigação, relativa ao item
2.3, sejam expedidas as seguintes determinações:
1)
Promova, o atual gestor, com relação à concessão
de diárias, a devida evidenciação do interesse público,
externando os pressupostos de fato e de direito autorizadores
da pratica do ato concessório, sob pena de se ter por irregular
tais concessões em prestação de contas vindoura.
2)
Promova, o atual gestor, a clara identificação, nos
controles realizados, dos pressupostos de fato e de direito
autorizadores da prática de atos inerentes ao consumo de
combustíveis, sob pena de se ter por irregular tais pagamentos
realizados acerca do consumo de combustíveis em prestação de
contas vindoura.
3)
Promova, o atual gestor, a regularização da situação de
pagamentos de gratificações, de modo que se adéqüe aos exatos
termos do mandamento constitucional constante do art. 37, XIV,
que veda o computo de acréscimos pecuniários percebidos
por servidor público para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob pena de imputação de ressarcimento em
prestação de contas vindoura.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados os
presentes autos.
É como voto.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Estou acompanhando a divergência iniciada pelo Conselheiro
substituto Marco Antônio da Silva, que foi muito feliz ao identifica que
nos casos do pagamento das gratificações o chamado “efeito repicão”
deva ser evitado. Traz também sobre o tema a jurisprudência pátria
dos tribunais superiores de que não se aplica o ressarcimento em
face do recebimento de boa fé. A questão das diárias já foi abordada
em outros processos análogos.
Mas o que me chamou mais atenção é o caso do consumo de
combustível.
A própria instrução técnica conclusiva informa que o gasto da câmara
em 2008 foi de R$ 116.317,92. Em 2009 foi de R$ 69.450,75.
Em 2010 foi de R$ 55.325,08. E em 2011, caso em que estamos
analisando, foi de R$ 37.394,94.
A redução é constante e significativa, demonstrando um controle
eficiente.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA: Senhor Presidente, essas são as colocações, apenas
para saberem o que coloquei efetivamente como Voto Vista.
O EXMO. SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER: Já emitido o voto na Sessão anterior; agora,
apenas, para relembrar os principais pontos. Devolvo a palavra ao
Relator.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO: Senhor Presidente, também já prolatamos o nosso voto
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há algum tempo, eram vários ordenadores, com relação às contas
da Senhora Soleniete Gomes Marinho, fiscal de contrato, estamos
votando pela regularidade, tendo em vista acolhimento das razões
de defesa. E, após analisar o Voto Vista do Conselheiro Marco
Antonio e do Conselheiro Sérgio Aboudib, reconsideramos dois itens.
Primeiro, com relação ao ressarcimento de gratificação de licitação,
entendemos que, de fato, o serviço foi prestado – então, não caberia
a devolução; e mantemos o entendimento com relação ao gasto
com combustível, entendemos que de fato, havia um controle
de combustível. Tanto que o voto do Conselheiro Sérgio Aboudib
até cita, e também o do Conselheiro Marco Antonio, que houve
diminuição do gasto total. De fato, havia o controle. E, por haver
esse controle é que foi possível verificar que algumas despesas
estavam sem justificativas. Se não tivesse o controle, não poderia
identificar. Por isso que o voto – nesse caso acompanhando a Área
Técnica – está separado com relação a algumas despesas com
combustível, tanto do Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol quanto do
Senhor Marcel Anderson Batista. Então, não é devolução de todo o
gasto com combustível, é apenas naqueles gastos que não houve
comprovação da finalidade pública dos gastos, que totalizam 4.765
VRTEs e 1.274 VRTEs. A nossa divergência é nesse ponto. Estamos
redimensionando a multa de 3.000 VRTEs para 1.500 VRTEs.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER: Então, o Conselheiro Relator reconsiderou parte do voto,
e foi objeto de Voto Vista do Conselheiro Marco e do Conselheiro
Sérgio Aboudib. Ouviremos, então, S.Ex.ªs sobre essa questão da
reconsideração do voto.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Senhor Presidente, no meu Voto Vista ressaltei que acompanhava o
Conselheiro Marco Antonio considerando que havia interesse público
nas diárias, reconhecendo a necessidade de se evitar o efeito repicão
em gratificações e identificando que, na questão de combustível,
realcei que na própria Instrução Técnica Conclusiva a Câmara
Municipal gastou em 2008, 116 mil reais; em 2009, 69 mil reais; em
2010, 55 mil reais; e, em 2011, 37 mil reais. Entendendo que houve
um controle, e, efetivamente, houve redução considerável. Por essa
razão, mantenho o meu entendimento.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA: Senhor Presidente, apenas para efeito de uniformização
do voto, juntamente com o Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib,
parece que estamos votando da mesma forma. Está regular em
relação aos Senhores Marcel Anderson Batista e Giovani Bozi Lopes.
A Senhora Soleniete Gomes Marinho não falamos, mas foi extinto
por ilegitimidade passiva ad causum, até uma preliminar, mas
“passou batido”, mas já foi feita a leitura .....anterior. Agora, quanto
ao Senhor Ronaldo Modenesi Cuzzuol é que o meu voto, parece-me
que foi acompanhado pelo Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib,
seria pela regularidade com ressalvas. E aí são as expedições de
recomendação. Então, só há divergência quanto à questão do Senhor
Ronaldo Modenesi Cuzzuol. O resto está tudo ok, pelo afastamento
da irregularidade e também pela questão de ilegitimidade passiva.
Em relação ao Senhor Ronaldo Cuzzuol voto pela regularidade com
ressalvas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2093/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois
de julho de dois mil e catorze, por maioria, nos termos do voto
vencedor do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
Preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva da Sra.
Soleniete Gomes Marinho, por ilegitimidade passiva ad causum,
referente ao exercício de 2011;
Julgar regulares os atos de gestão dos Srs. Marcel Anderson
Batista, Fiscal de Contrato, e Giovani Bosi Lopes, Controlador Geral,
referentes ao exercício de 2011, dando-lhe quitação;
Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municiopal de
Aracruz, sob a responsabilidade do Sr. Ronaldo Modenese Cuzzuol,
presidente no exercício de 2011, na forma do artigo 84, inciso II, da
Lei Complementar nº 621/2012, tendo em vista o afastamento das
irregularidades descritas no voto vencedor;
Determinar ao atual gestor que promova:
a) com relação à concessão de diárias, a devida evidenciação do
interesse público, externando os pressupostos de fato e de direito
autorizadores da pratica do ato concessório, sob pena de se ter por
irregular tais concessões em prestação de contas vindoura.
b) a clara identificação, nos controles realizados, dos pressupostos
de fato e de direito autorizadores da prática de atos inerentes ao
consumo de combustíveis, sob pena de se ter por irregular tais
pagamentos realizados acerca do consumo de combustíveis em
prestação de contas vindoura.
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c) a regularização da situação de pagamentos de gratificações,
de modo que se adeque aos exatos termos do mandamento
constitucional constante do art. 37, XIV, que veda o computo de
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público para fins
de concessão de acréscimos ulteriores, sob pena de imputação de
ressarcimento em prestação de contas vindoura.
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou parcialmente a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, 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
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-545/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6119/2013
ASSUNTO - DENÚNCIA
INTERESSADO - IDENTIDADE PRESERVADA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RESPONSÁVEIS - MARCELO DE SOUZA COELHO, ALMIR
GONÇALVES VIANNA, NALVA BERNADETE BARROS DE AMORIM E
SAULO RODRIGUES MEIRELLES
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACRUZ - 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM ANÁLISE DO
MÉRITO - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, formulada por cidadão, em
face de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura
Municipal de Aracruz, no que se refere ao Edital de Pregão Presencial
nº 034/2013, relativo à locação de veículos.
O então relator, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, determinou, através
da Decisão Monocrática Preliminar nº 696/2013, a notificação dos
responsáveis, Srs. Marcelo de Souza Coelho - Prefeito Municipal
de Aracruz; Almir Gonçalves Vianna - Secretário Municipal
de Agricultura; Dirceu Cavalheri - Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes; Nalva Bernadete Barros de Amorim
- Secretária Municipal de Saúde e Saulo Rodrigues Meirelles Secretário Municipal de Educação, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentassem informações que julgassem convenientes
sobre o processo licitatório objeto do Edital de Pregão Presencial nº
034/2013.
Os responsáveis foram notificados, e apresentaram informações,
escritas e cópia dos autos do Processo Administrativo nº 5232/2013.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de
Cautelares – NCA, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar
n° 446/2013, de folhas 633/648, opinou pelo reconhecimento da
incompetência desta Corte para apreciar a impugnação do Edital em
apreço, não acolhimento das preliminares arguidas, para no mérito,
determinar o arquivamento dos autos, após a comprovação da
administração licitante da efetiva adoção das providências contidas
no bojo da peça de defesa, relativas à alteração do edital.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador
Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer, de fl. 658, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
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Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica e ao
Ministério Público Especial de Contas, quanto ao reconhecimento da
incompetência desta Corte para apreciar a impugnação do Edital em
apreço, pelo não acolhimento das preliminares arguidas, para no
mérito, determinar o arquivamento dos autos, após a comprovação
da administração licitante da efetiva adoção das providências
contidas no bojo da peça de defesa, relativas à alteração do edital,
tendo o Núcleo de Cautelares – NCA, nos termos da Manifestação
Técnica Preliminar n° 446/2013, de folhas 633/648, assim se
manifestado, verbis:
[...]
II- DA ANÁLISE TÉCNICA
Primeiramente, destaca-se que se tratar de denúncia apresentada
por EDMILSON GOMES BENFICA, em desfavor da Administração
Pública Municipal, com vistas à suspensão do certame supracitado,
em razão de supostas irregularidades.
Após análise prévia, o e. Relator decidiu pela notificação dos
responsáveis legais, MARCELO DE SOUZA COELHO, Prefeito
Municipal, almir gonçalves vianna, Secretário Municipal de
Agricultura, DIRCEU CAVALHERI, Secretário Municipal de
Transportes e Serviços Urbanos, nalva bernadete barros de
amorim, Secretário Municipal de Saúde, saulo rodrigues
meirelles, Secretário Municipal de Educação, fixando prazo de 05
(cinco) dias, para prestação de informações sobre os fatos contidos
na denúncia, a teor da DECM 696/2013, de 09/08/2013.
Em resposta apresentada, tempestivamente, conforme certidão
exarada pela SGS, os responsáveis acima indicados carrearam
aos autos informações escritas e cópia dos autos do processo
administrativo 5232/2013.
Fixadas estas considerações, segue a análise a partir das objeções
preliminares levantas pela denúncia e pela defesa, antes de adentrar
o mérito:
II.1- PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
II.1.1 INTEMPESTIVIDADE
O denunciante argui em sede preliminar que a denúncia seria
tempestiva, porque a data de abertura da sessão do pregão
034/2013 estava marcada para 18/06/2013 e a “impugnação”
teria sido proposta dia 14/06/2011.
Ora, ou há simples erro material na indicação das datas ou há algo
de muito estranho nesta informação, pois não faz nenhum sentido
“impugnação” formulada dois anos antes da data da abertura da
sessão do pregão supracitado.
Igualmente, a data de protocolo da denúncia perante esta é
08/08/2013, ou seja, quase dois meses após a data de abertura da
licitação prevista para 18/06/2013.
Por isso, não prospera o argumento do denunciante, já que a
denúncia foi protocolizada, somente, dois meses, após a abertura
do certame, segundo apurado a partir das informações prestadas
pelo próprio denunciante.
De rigor, isso é bastante em si, para se concluir pela inadmissão
do presente feito, porque ultrapassado o prazo legal, que enseja a
perda do objeto, inclusive.
Assim, não merece prosperar a preliminar, nos termos em que
formulada, pois à data da denúncia já ultrapassada em muito a da
abertura do certame, não cabendo mais a “impugnação” ao edital,
em afronta ao disposto na cláusula 3.1 do edital retro.
II.1.2
COMPETÊNCIA
PARA
CONHECER
E
DECIDIR
IMPUGNAÇÃO
Além da intempestividade, força é convir que o denunciante nomina
de “impugnação” a peça de ingresso.
Por certo, a impugnação é procedimento próprio da Lei de Licitações
e Contratos e da Lei de Pregão, com o que deve ser dirigida ao
pregoeiro da Administração Pública licitante, não a esta Corte.
Logo, é forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal, para
conhecer e deliberar sobre impugnação, visto que, no caso concreto,
competente para tanto o pregoeiro.
II.1.3 FALTA DE PRECISÃO NO USO DO TERMO “IMPUGNAÇÃO”
Como visto, o denunciante utiliza indiscriminadamente o termo
impugnação, sem atentar para o indispensável rigor terminológico
que se deve ter no uso do vocábulo, pois impugnação não se
confunde com recurso, tampouco com denúncia.
Ao examinar os meios dispostos aos particulares para exigir
da Administração Pública o fiel respeito à lei, notadamente a
impugnação e o recurso, em matéria de licitações e contratos, o
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c. TCU afirma que são distintos os dois instrumentos.
A impugnação objetiva o questionamento prévio das cláusulas do
edital, pelo próprio licitante ou pelo cidadão, já o recurso tem como
fim a reforma de decisão proferida em desfavor de licitante. Os
efeitos de um e de outro também são distintos, a primeira enseja a
reabertura do certame, o segundo implica, apenas, no refazimento
do ato recorrido, sem necessidade de reabertura do certame.
O c. TCU define os procedimentos a serem apresentados em face
da Administração, e suas respectivas exigências nestes termos:
Impugnação
A impugnação do ato convocatório por irregularidade na aplicação
da legislação vigente pode ser feita por qualquer cidadão ou pelo
licitante. Os procedimentos de impugnação são distintos na Lei nº
8.666, de 1993, e no Decreto nº 3.555, de 2000.
[...]
O Decreto nº 3.555, de 2000, faculta a qualquer pessoa, cidadão
ou licitante, impugnar, solicitar esclarecimentos ou providências, se
protocolizar o pedido até dois dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas.
O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.
Portanto, recomenda-se que no comprovante do recebimento da
petição seja assinalada a hora em que foi protocolizada.
A legislação que regulamenta o pregão faculta a qualquer pessoa,
cidadão ou licitante, impugnar, solicitar esclarecimentos ou
providências, da seguinte forma:
_ impugnação no pregão presencial - se protocolizar o pedido até
dois
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas;
_ impugnação no pregão eletrônico - se protocolizar o pedido, ou
encaminhá-lo por meio eletrônico, até dois dias úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas;
[...]
Se acolhida a petição contra o ato convocatório do pregão, será
designada nova data para a realização do certame.
Independentemente da modalidade realizada, tanto o cidadão
quanto o licitante têm o direito de obter resposta, mesmo que a
petição seja improcedente ou sem fundamentação legal.
Recurso
Cabe recurso dos atos da Administração decorrentes da realização
de licitações a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
nos casos de:
• habilitação ou inabilitação do licitante;
• julgamento das propostas;
• anulação ou revogação da licitação;
• indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento;
• rescisão do contrato, quando determinada por ato unilateral da
administração;
• aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa.
Os prazos para interposição de recurso são:
[...]
- pregão: 3 (três) dias.
Os recursos interpostos podem ser impugnados pelos demais
licitantes que apresentarão suas contra-razões, nos seguintes
prazos:
[...]
- pregão: 3 (três) dias.
É certo que a impugnação também não equivale à denúncia, pois
a impugnação de edital de pregão tem procedimento próprio
regulamentado no Decreto 3.555/2000, aplicável por analogia ao
âmbito dos Estados e Municípios.
Já a denúncia se presta para levar ao conhecimento da autoridade
fato reputado ilícito, que, no âmbito deste TCEES, está regulada na
forma da Subseção III, do Anexo Único da Resolução TC 261/13.
E dentre os requisitos de admissibilidade da denúncia consta
expressa a exigência de ser redigida com clareza, sob pena de não
conhecimento, inteligência do artigo 177, I, e § 1º, do Anexo Único
da Resolução TC nº 261/13.
Sobre o ponto, convém destacar que não se trata de um simples
cidadão imbuído do nobre espírito de evitar o uso indevido dos
recursos públicos, mas de empresário do ramo de locação de
veículos de transporte executivo, portanto um possível licitante, o
que pressupõe conhecimento das regras do procedimento licitatório
e dos seus respectivos termos, por isso a precisão do uso do
vernáculo se impõe.
Destarte, ante a inexorável falta de rigor terminológico do subscritor
da peça inicial, por não precisar os termos utilizados, notadamente
“impugnação”, é possível afirmar ser hipótese típica de não
acolhimento, por não previsto o procedimento de impugnação
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perante este TCE, e por não atendidas às exigências para a denúncia.
II.1.4 INVERDADE NA DATA INFORMADA PARA ABERTURA
DO CERTAME
Ademais, é tão gritante a falta de zelo para com os termos e datas
informados na denúncia, que nem mesmo a data de abertura do
certame fora indicada corretamente, à luz do que consta expresso
no edital anexado à “impugnação”.
O denunciante informa, não se sabe se por dolo ou incúria, o
dia 18/06/2013, como data de abertura da sessão do pregão
034/2013, porém, em consulta ao edital juntado com a denúncia,
observa-se que a data prevista era 12/08/2013.
Isto implica dizer, ou o denunciante faz pouco desta Corte de Contas
ou é totalmente displicente ao formular uma denúncia eivada de
erros grosseiros.
Assim, repise-se, não deve ser acolhida denúncia que não atende aos
requisitos legais, bem ainda pretenda induzir em erro o julgamento
desta Corte.
II.2 RECEBIMENTO DA “IMPUGNAÇÃO” COMO “DENÚNCIA”
Contudo, sem prejuízo do entendimento pela inadmissibilidade
do presente feito – conforme fundamentos fático-jurídicos trazidos
à baila nos tópicos anteriores –, a “impugnação” fora recebida e
atuada, data venia, como denúncia.
Portanto, por força da eventualidade e mero apego ao debate,
prossegue a análise nos termos adiante apresentados:
II.3- PRELIMINAR DE VEDAÇÃO AO ANONIMATO
Por sua vez, a defesa também levanta objeção ao mérito, no sentido
de que a denúncia deve ser inadmitida, por ser vedado o anonimato
ou denúncia apócrifa.
De plano, observa-se que a denúncia está assinada pelo denunciante,
EDMILSON GOMES BENFICA, que inclusive junta cópia da CNH.
Fácil concluir que a defesa olvida os termos dispostos no art. 101,
§§ 4º e 5º, e 180, do Anexo Único do Regimento Interno deste TCE,
pois ao contrário do alegado não se trata de anonimato, mas de
preservação do nome do denunciante até citação.
Na oportunidade, urge, aqui, registrar, por respeito à transparência,
que deve presidir os atos tanto da Administração Pública quanto os
particulares, sobretudo em decorrência da boa-fé objetiva, o fato de
que o denunciante omite a informação de que é sócio-administrador
da empresa Benfica Transportes Executivos Ltda-ME, outra possível
interessada no objeto do certame.
Desta feita, não prospera a preliminar da defesa, pois a denúncia
não é apócrifa, não cabendo falar em anonimato.
II.4- preliminar de legitimidade
Ignorando as regras de hermenêutica, o denunciante invoca o art.
41, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos para formular a presente
denúncia perante esta Corte, quando, em verdade, o texto normativo
em epígrafe trata do processamento da impugnação perante a
própria Administração Pública licitante.
Contudo, em que pese referência à norma citada por parte do
denunciante, o direito do cidadão denunciar irregularidades na
aplicação dos recursos públicos perante este TCE decorre de
fundamento diverso, notadamente o disposto no art. 71, III e IX,
da CE/89, regulamentado na forma do art. 1º, XII, 9º, XXXIX, 16,
VIII, 29, IX, 47, II, a, e 101, §§ 4 e 5º, 173, III, da Subseção III, do
Anexo Único da Resolução TC 261/13, como afirmado anteriormente.
É com base neste normativo que deve ser aferida a legitimidade do
denunciante.
In casu, o denunciante possui legitimidade, segundo as normas do
art. 176, caput, e 177, IV, do Diploma em comento.
Ressalva-se, porém, que, a legitimidade não implica na procedência
da denúncia. São juízos bastante distintos, o de admissibilidade e o
de mérito, propriamente dito.
Sendo assim, o denunciante é parte legítima, conforme fundamento
supracitado.
II.5- Ausência de estimativa de referência
No mérito, narra o denunciante que a licitação padeceria da falta
de justificativa para o número de veículos a serem locados, bem
ainda não fora demonstrada a vantajosidade da opção adotada,
locação em vez de compra. A estas, soma-se a falta de estimativa
de valores. Ao fim, conclui pelo direcionamento do certame.
Em resposta, a defesa alega que:
Não existe obrigação legal de que a planilha de estimativa de preços
seja publicada juntamente com o edital convocatório, a teor do art.
4º da Lei do Pregão.
Cita precedentes do TCU e de doutrina abalizada sobre o assunto
que respaldam o caráter facultativo da publicação.
Por derradeiro, informa que, embora não publicada, a estimativa de
preços está disponível nos autos do procedimento licitatório, como
se verifica destes autos.
Deste modo, constata-se nos autos do procedimento licitatório que
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diligentemente o Pregoeiro e equipe de apoio procederam à juntada
dos seguintes documentos e informações:
Há solicitação de quantitativo estimado por cada Secretaria;
Foram realizadas estimativas de preços, com as empresas King
Rent a Car, Rede Brasil, Master Locadora, e D. V Bitti EPP, Aguape
Administração e Serviços Ltda, F1 Eventos e Locações Ltda, Lito
Transportes e Locações Ltda-ME, Salute Locação e Empreendimentos
Ltda, Transportadora Franca Eireli ME;
Os valores de referência foram tabulados conforme Planilhas anexas;
Há Termo de Referência, discriminando o quantitativo de veículos e
respectivas Pastas, segundo Anexo II;
O quantitativo solicitado está lastreado no número de veículos
utilizados anteriormente – vide item 3.4 e 3.5 da defesa.
Neste diapasão, é consabido que a locação serviria para atendimento
das diversas Secretarias, sem uma rota pré-estabelecida, o que,
com efeito, se enquadra dentro da discricionariedade administrativa,
que, contudo, não pode servir à arbitrariedade.
Consequentemente, não há nenhum reparo a se fazer quanto ao
trabalho desenvolvido pelo Pregoeiro e equipe de apoio no tocante
à fase interna da licitação, isto é, a denúncia não merece prosperar
neste aspecto.
II.6- AFRONTA À DECISÃO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL
O denunciante aponta uma possível afronta à decisão exarada pelo
MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, nos autos da ação
popular tombada sob nº 0048172-82.2012.8.08.0024. Do teor da
parte dispositiva colhe-se à seguinte decisão:
“Em face do exposto, ao ACOLHER os pedidos iniciais, nos termos
do artigo 11 da Lei nº 4.717/65:
(1) PROÍBO a realização de novas adesões vinculadas às Atas de
Registros de Preços originárias do edital nº 16/2011; (2) DECLARO
A NULIDADE dos contratos de locações, que ultrapassaram o
valor e quantidade previstos no edital nº 16/2011, quais sejam de
R$ 1.441.620,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil
e seiscentos e vinte reais) e 541 (quinhentos e quarenta e um)
veículos; (3) DECLARO A NULIDADE dos contratos de locações,
que não observaram a exigência de seguro total, conforme previsto
no item 10.2.12 da Ata de Registro.
Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas
processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios,
que arbitro equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo
19 da Lei da Ação Popular”.
Contudo, por uma questão eminentemente técnica, que
jamais deveria ser deslembrada pelo denunciante, porque revela
conhecimento da doutrina propugnada por autores nacionais e
estrangeiros, inclusive, cita textualmente autores de nomeada,
como BANDEIRA DE MELO e HAURIOU, sem falar no uso de termos
destacadamente próprios dos operadores do direito ao longo da
peça de ingresso, como normas-princípio e normas-disposições
–, os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara
dos Feitos da Fazenda Pública Estadual em desfavor da
Administração Pública Estadual estão adstritos às partes que
figuram na respectiva ação popular, por isso não se aplicam
a Município que não fora parte (legítima) na demanda, mas
isso deve ser de sabença do subscritor da denúncia, que talvez por
um lapso, apenas, tenha se equivocado a respeito, senão pode ser
caso de má-fé, mesmo.
Além disso, a sentença retro ainda pende de trânsito em julgado,
por isso passível de reforma, em razão do recurso de apelação
interposto pela parte autora daquele feito, em desfavor do Estado.
Com o que, não há falar em definitividade de sentença sujeita ao
duplo grau de jurisdição, de ofício, enquanto não decidida a causa
pela instância superior.
Por seu turno, a defesa sustenta que “o denunciante tenta induzir
em erro este Colendo, fazendo crer que: 1) O Estado do Espírito
Santo está proibido de locar veículos por não ter exigido em seu
edital o seguro total; e 2) o edital da Prefeitura de Aracruz esta
eivado de ilegalidade por também não ter feito tal exigência”. (grifo
nosso)
Acrescenta que, a sentença vedou novas locações tendo em vista,
dentre outros motivos, que o edital exigia o seguro completo dos
veículos, mas que a licitante vencedora não logrou comprovar:
“- DO SEGURO OBRIGATÓRIO:
Em seguida o Autor alega, que não foi observado o item 10.2.12 da
Ata de Preços, quanto a exigência de seguro total sem franquia para
a contratante (fl. 110).
Para tanto, requereu junto aos órgãos que aderiram a Ata, cópias das
apólices dos veículos segurados, que de acordo com as respostas dos
ofícios juntados às fls. 278/320 foram firmados com a Companhia

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

Página 46
Mutual de Seguros.
De posse das informações o Autor solicitou via e-mail à Companhia
Mutual de Seguros cotação de seguro com cobertura total para seus
veículos, tendo sido informado que a empresa só trabalha com RCF,
ou seja, seguro de responsabilidade civil facultativa de veículo (fls.
271/4).
Considerando que a empresa só trabalha com RCF, é possível concluir
que os seguros realizados para a locação dos veículos não atendem
os requisitos previstos no edital do pregão eletrônico.
Em sede de contestação o Requerido não refutou os fatos, no
entanto, juntou certificado de apólice de seguro contratado com
a empresa RSA Seguros (fls. 380/4), que informa a existência de
cobertura compreensiva (total) para os veículos locados.
Apesar disso, o documento apresentado pelo Requerido, limita-se a
uma declaração da seguradora (com data posterior ao ajuizamento
da presente ação) desacompanhado das respectivas apólices,
afirmando apenas que 181 veículos estão segurados.
Levando em conta que o edital previu a locação de 541 veículos
e, posteriormente mais 127, o Requerido não logrou êxito
em comprovar o cumprimento do item 10.2.12 da Ata de
Registro, qual seja a obrigatoriedade de seguro total em
todos os veículos contratados.
Dessa maneira, diante da inobservância dos limites quantitativos e
valorativos do contrato, bem como da ausência de seguro total restou
comprovada a violação dos princípios licitatórios, notadamente, o da
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos
na Lei nº 8.666/93.
Acerca da regra constitucional da licitação, é cediço que a
administração pública não se submete ao mesmo regime jurídico
exigido dos particulares, na medida em que, por cuidar de bens
e serviços da coletividade, precisa observar um procedimento
específico, dotado de particularidades, para contratar com terceiros.
A sua finalidade principal é a de resguardar, o máximo possível,
o interesse público no momento em que a administração resolve
alienar, comprar ou contratar com os particulares, como também é a
possibilidade de encontrar a proposta mais proveitosa e de fornecer
ao administrado a oportunidade de disputar, de maneira igualitária,
a participação nos contratos das entidades governamentais.
A esse respeito, confira-se a doutrina sobre o princípio expresso da
vinculação ao edital contido no art. 41 da Lei 8.666/93:
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do
administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas
para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se
a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e
suscetível de correção na via administrativa ou judicial” (JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, 18ª
ed., 2007, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 222).
No mesmo sentido, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
CONCESSÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. VINCULAÇÃO AO
EDITAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE CARTÓRIOS DE PROTESTO
DE TÍTULOS. NÃO CUMPRIMENTO. DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado
contra ato que negou provimento a recurso administrativo interposto
de decisão que, por sua vez, declarou a litisconsorte passiva
habilitada no procedimento licitatório para concessão de serviço de
radiodifusão em frequência modulada. 2. Nos termos do art. 41 da
Lei 8.666/93, “A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (...) 4.
No presente caso, a litisconsorte passiva não apresentou certidões
de todos os Cartórios de Protesto de Títulos do município de
residência de sua diretora, nem dos municípios de sua sede e filiais.
5. Segurança concedida para declarar a inabilitação da litisconsorte
passiva e, consequentemente, sua exclusão do procedimento
licitatório. (MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. CAPACIDADE ECONÔMICOFINANCEIRA.ÍNDICES MÍNIMOS APLICADOS. No presente caso, o
Município de Porto Alegre publicou edital para a realização de licitação,
na modalidade de concorrência, para o registro de preços destinado
a compra de material de consumo hospitalar e ambulatorial. (...) 4.
Nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos
estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos
demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia
dos concorrentes. 5. O princípio da vinculação ao edital restringe
o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a
inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas
no ato convocatório. 6. Recurso Especial provido. (REsp 595.079/
RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
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22/09/2009, DJe 15/12/2009)”.
Dessa forma, a adesão ilimitada de órgãos à Ata de Registro de
Preços, importou em violação aos princípios da licitação, ao Decreto
Estadual nº 1.790/07 e ao edital de pregão eletrônico nº 16/2011.
Assim, merecem guarida os pedidos do Autor visando a proibição
de novas adesões a Ata de Registro de Preços vinculadas ao edital
nº 16/2011, uma vez que o valor e o quantitativo das locação de
veículos já foram extrapoladas”. (grifos nossos)
Do trecho acima transcrito, fácil ver que se trata de proibição de
novas adesões a Ata de Registro de Preços vinculada ao edital nº
16/2011, situação que não se confunde com a dos presentes autos
que versa sobre Pregão, ou seja, nova contratação não relacionada
com adesão a Ata de Registro de Preços.
Especificamente sobre a questão do seguro total, importante
registrar que no caso sub judice a Administração Estadual culminou
por efetuar contratação em afronta ao item 10.2.12 da Ata de
Preços, quanto a exigência de seguro total sem franquia para a
contratante: “..., o Requerido não logrou êxito em comprovar
o cumprimento do item 10.2.12 da Ata de Registro, qual
seja a obrigatoriedade de seguro total em todos os veículos
contratados”.
Para dirimir toda dúvida, vale repisar os termos constantes da
referida sentença, notadamente para registro de que houve adesão
ilimitada de órgãos à Ata de Registro de Preços, como também
extrapolados o valor e quantitativo de veículos, verbis:
“Dessa forma, a adesão ilimitada de órgãos à Ata de Registro de
Preços, importou em violação aos princípios da licitação, ao Decreto
Estadual nº 1.790/07 e ao edital de pregão eletrônico nº 16/2011.
Assim, merecem guarida os pedidos do Autor visando a proibição
de novas adesões a Ata de Registro de Preços vinculadas ao edital
nº 16/2011, uma vez que o valor e o quantitativo das locação de
veículos já foram extrapoladas”.
Ademais, de acordo com o disposto nas cláusulas 1.6, 10.2.1.4,
“a”, do Edital do Pregão Presencial 34/2013 e Anexo II – Termo de
Referência, a licitante deverá fornecer veículos com seguro total.
E, como a licitação municipal está em curso, consequentemente não
cabe falar em contratação irregular nesta fase, porque: a uma, o
contrato sequer foi assinado, e, a duas, descabe cogitar de ausência
de comprovação das referidas apólices, pelo simples fato de que ainda
não ultimado o certame e por isso indevida a exigência antecipada
da apólice, cuja comprovação somente ocorrerá posteriormente,
quando da contratação, frise-se (cláusula 10.2.1.4, “a”).
Como visto, a situação em apreço é totalmente distinta do ocorrido
na contratação levada a efeito pelo Estado, segundo expressão da
r. sentença.
Sendo assim, não verificada violação à decisão referida pelo
denunciante, primeiro por que o Município não foi parte no processo
retro, segundo por serem distintas as formas de contratação
realizadas pelo Estado e pelo Município denunciado.
II.7- direcionamento
O denunciante indica ainda presumível direcionamento do certame
em favor das empresas que atuam na região ou da empresa que
atualmente fornece os veículos locados, pois, a seu juízo, somente
ela, e mais ninguém, conhece bem os locais que os veículos transitam
e as respectivas dificuldades lá enfrentadas.
Em acréscimo, registra que o direcionamento decorre da não
exigência de vistoria técnica como condição de capacitação
técnica, sem o que as licitantes não teriam condições de oferecer
uma proposta de preço compatível com os serviços a serem
prestados.
Contrariamente ao contido na denúncia, a defesa principia pela
alegação de que a exigência de vistoria insere-se dentro da
discricionariedade administrativa, segundo orientação do TCU, vide
item 3.2.
Em complemento, a defesa afirma que a licitante deverá fornecer
apenas o veículo, sem motorista, e com seguro total, ou seja, a
licitante não prestará serviço de transporte à Prefeitura, tampouco
será responsável por abastecer os veículos, com o que dispensável
a vistoria prévia.
E, em relação à manutenção dos veículos, item que poderia, em
tese, ensejar a necessidade de vistoria prévia, esclarece a defesa
que os veículos devem ser novos, com no máximo 1.000km
rodados, portanto a única despesa da locadora seria aquela com a
manutenção preventiva, que independente do local por onde irão
transitar os veículos.
Após consulta a fonte indicada pela defesa, colhe-se dos acórdãos do
TCU a orientação de que é legítima a exigência de vistoria, contudo
esta não deve onerar desnecessariamente os licitantes, verbis:
A exigência de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993,
quanto na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Decisão
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783/2000 Plenário (Relatório do Ministro Relator)
A exigência de vistoria que onere de forma desnecessária a
participação de interessados em procedimento licitatório caracteriza
restrição ao caráter competitivo da licitação, de que trata o art. 3o da
Lei no 8.666/1993, ensejando, por isso, a nulidade do procedimento.
Acórdão 874/2007 Segunda Câmara (Sumário)
O caráter discricionário da vistoria é latente, conforme decidido na
48ª Sessão Ordinária:
“Da mesma forma, o Senhor Conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA incluiu em pauta os Processos TC-4974/2013,
que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de
Aracruz, votando pela revogação da Decisão Monocrática Preliminar
nº 505/2013, pela qual havia concedido provimento liminar, por
entender que não é obrigatória a exigência de vistoria técnica
que condicione que os licitantes conheçam as particularidades
da execução do objeto, permitindo que o procedimento licitatório
referente ao Pregão Presencial nº 034/2013 volte ao seu curso
normal;” (DOETCEES - Sexta-feira, 13 de setembro de 2013, p. 9)
Mais, de fato, em se tratando de veículos novos, a manutenção a
ser realizada será em caráter preventivo (regra). Mas, isso não
invalida asseverar que conforme o local poderá haver necessidade de
manutenção corretiva (exceção). Porém, como se trata de exceção,
a manutenção corretiva faz parte da álea inerente à atividade de
locação de veículos, caso o evento não seja coberto pelo seguro
total.
Como visto, entende-se dispensável a vistoria prévia, por isso
incabível o propalado direcionamento.
II.8 MULTAS DE TRÂNSITO
O denunciante alega não haver no edital previsão acerca das multas
de trânsito: se serão de responsabilidade da contratante ou do
contratado.
Em resposta, a defesa informa que, segundo, as regras do mercado
de locação de veículos, a responsabilidade sobre as multas de
trânsito é do locatário, tanto com relação à pontuação quanto ao
valor a ser pago.
Por fim, aduz que, para que não paire qualquer dúvida, será procedida
alteração no edital para evitar possíveis problemas, posteriormente.
A análise do Termo de Referência deixa induvidoso que a
licitação objetiva a locação de veículos sem motorista, ou seja,
a responsabilidade pela condução dos veículos será exclusiva da
Administração, que, por efeito, será responsável por multas e pontos,
que vierem de ser imputados durante o período da contratação.
De rigor, o princípio da supremacia do interesse público deve
ser conjugado com o da vedação ao enriquecimento ilícito e o
da responsabilidade extracontratual do estado, pois, como cabe
à Administração designar o motorista, ocorrendo eventual alta
ensejadora do pagamento da multa de trânsito, ter-se-á a figura
da culpa in elegendo ou in vigilando, com o que exsurge o dever do
locatário ressarcir o locador pelo valor das multas e proceder com a
transferência da pontuação respectiva.
Consequentemente, tendo em vista a regra citada pela defesa
inerente ao mercado de locação de veículos, como também o fato
da alteração do edital para evitar dúvidas, não se vislumbra nenhum
vício no presente procedimento licitatório.
III- CONCLUSÃO
Diante do exposto, em face da insubsistência dos indícios de
irregularidade contidos na denúncia, urge sugerir ao e. Relator os
seguintes encaminhamentos:
i) reconhecer a INCOMPETÊNCIA desta Corte para apreciar
impugnação ao edital de Pregão Presencial nº 34/2013, por
se tratar de competência específica do pregoeiro municipal
(item II.1.2);
ii) acaso superado o óbice inicial, o não acolhimento das
preliminares arguidas nos itens II.1.1, II.1.3, II.1.4, e II.3;
iii) no mérito, determinar o ARQUIVAMENTO do presente feito,
após a comprovação por parte da Administração licitante da
efetiva adoção das providências contidas no bojo da peça de
defesa, relativas à alteração do edital para fazer constar a
responsabilidade pelo pagamento das multas e transferência
da pontuação pela locatária (item II.5 a II.8). – grifei e negritei
Compulsando os autos, verifica-se que as alegações ventiladas
na denúncia não restaram comprovadas, vez que a área técnica,
nos termos da sobredita Manifestação Técnica Inicial, indicou
insubsistência dos indícios de irregularidade, sendo acompanhada
pelo douto Representante do Parquet de Contas.
Concluiu a área técnica, pelo reconhecimento da incompetência
desta Corte de Contas para apreciar a impugnação do Edital de
Pregão Presencial nº 34/2013, bem como pelo não acolhimento
das preliminares arguidas nos itens II.1.1, II.1.3, II.1.4 e II.3,
pugnando pelo arquivamento, devendo a Administração comprovar
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a adoção de providências, no que se refere a alteração do Edital em
apreço, constando a responsabilidade prelo pagamento de multas e
transferência de pontuação pela locatária.
Desta forma, entendo que assiste razão à área técnica, tendo em vista
a incompetência desta Corte de Contas para apreciar impugnação ao
Edital de Pregão Presencial nº 34/2013, dirigida a pregoeiro, motivo
pelo qual não deve ter seguimento a análise meritória.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, em consonância com o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que este Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1) Extingüa o processo sem resolução de mérito, por se reconheçer
a INCOMPETÊNCIA desta Corte de Contas para apreciar
impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 34/2013, por se tratar
de competência específica do pregoeiro municipal (Item II.1.2 da
Manifestação Técnica Inicial nº 446/2013);
2) DETERMINE ao atual gestor do Município de Aracruz e ao
Pregoeiro que encaminhe a esta Corte de Contas a comprovação
da efetiva adoção das providências, relativas à alteração do Edital
de Pregão Presencial nº 34/2013, no prazo de 30 dias, no que se
refere à responsabilidade pelo pagamento das multas e transferência
da pontuação pela locatária (itens II.5 a II.8 da Manifestação Técnica
Inicial nº 446/2013 ).
VOTO, por fim, após, a comprovação indicada na determinação,
arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6119/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Extinguir o processo sem resolução de mérito, por se
reconhecer a incompetência desta Corte de Contas para apreciar a
impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 34/2013;
2. Determinar ao atual gestor do Município de Aracruz e ao
Pregoeiro que encaminhem a esta Corte de Contas a comprovação
da efetiva adoção das providências relativas à alteração do Edital de
Pregão Presencial nº 34/2013, no prazo de 30 dias, no que se refere
à responsabilidade pelo pagamento das multas e transferência da
pontuação pela locatária;
3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-547/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2641/2008 (APENSO: TC-2635/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIOS 2006 A 2009
RESPONSÁVEIS - RUBENS MARCELINO DE SOUZA, IVAN VIANA
DE OLIVEIRA, PATRÍCIA APARECIDA SOUZA E SILVA, LUCIMAR
MOREIRA DE CARVALHO, VAGNER RODRIGUES PEREIRA, VITOR
JOSÉ MORAES SARAIVA, GILMAR POLIDO BODEVAN, PAULO CÉSAR
ANTUNES FILHO E EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL
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DE GUAÇUI - EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 - 1) EXCLUSÃO
DE RESPONSABILIDADE - 2) RESPONSÁVEIS: RUBENS
MARCELINO DE SOUZA, VAGNER RODRIGUES PEREIRA E
GILMAR POLIDO BODEJAM - IRREGULARES ATOS DE GESTÃO
- MULTA - 3) DETERMINAÇÃO - 4) DAR CIÊNCIA À SEGEX - 5)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Especial, realizada na
Prefeitura Municipal de Guaçuí, oriunda de encaminhamento a
esta Corte de Contas pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marco Aurélio
Soares Pereira, do Cartório do Segundo Ofício do Poder Judiciário
- Comarca de Guaçuí, em razão da Execução de Título Extrajudicial
nº 020.08.0008444-2, figurando como exequente a Newfarma
Hospitalar Ltda, e executado o Município de Guaçuí.
Denota-se, às folhas 11/12, que este Relator votou pelo recebimento
como denúncia, bem como que os fatos narrados fossem apurados
em auditoria especial, sendo autorizada à folha 20.
Na sequencia dos atos e fatos, foi elaborado Plano de Auditoria nº
370/2009, fls. 24/26, e, consequentemente, o Relatório de Auditoria
Especial RA-E nº 35/2009 (fls. 27/41).
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial nº 119/2010
(fls. 339/348), este Relator votou, às folhas 352/353, pela CITAÇÃO
dos responsáveis em epígrafe, para que, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, apresentassem justificativas e/ou defesas, em razão das
pretensas irregularidades elencadas da sobredita Instrução Técnica
Inicial, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas, conforme Decisão Preliminar TC nº 0110/2010 (fl. 354).
Os responsáveis foram citados, às folhas 369 e 374/378, conforme
Termos de Citação n° 0128 a 0130 e 0132 a 0136/2010 (fls. 355/356
e 358/363), apresentando justificativas, às folhas 385/390, 394/395,
397/398, 400/401, 405/406 e 422, exceto o Sr. Lucimar Moreira de
Carvalho (Termo de Citação nº 0131/2010 – fl. 358), cujo Aviso de
Recebimento dos Correios retornou com a informação de “falecido”.
Desse modo, este Relator solicitou, à folha 380, que fosse oficiado
o MM. Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Guaçuí,
sendo que, através do Ofício nº 332/2010, de fl. 415, informou “que
não foi ajuizada ação de inventário em nome do espólio de Lucimar
Moreira de Carvalho”.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
1444/2013 (fls. 426/433), opinou pela procedência da presente
denúncia, em razão da irregularidade relativa ao item 2.1.1;
por acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade
dos senhores Ivan Viana de Oliveira, Vitor José Moraes Saraiva,
Paulo César Antunes Filho, Edielson de Souza Rodrigues e da
senhora Patrícia Aparecida Souza e Silva; por rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pelos senhores Rubens Marcelino
de Souza, Vagner Rodrigues Pereira e Gilmar Polido Bodejam, em
razão da irregularidade disposta no item 1.1, sugerindo aplicação de
multa pecuniária, com recomendação ao atual gestor do Município
de Guaçuí; por dar ciência ao Dr. Marco Aurélio Soares Pereira, Juiz
de Direito do Cartório do 2º Ofício – Comarca de Guaçuí do teor da
decisão final a ser proferida.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer PPJC nº 1345/2014,
exarado, às folhas 437/439, acompanhou o entendimento da
área técnica e opinou no mesmo sentido, acrescentando apenas o
monitoramento da recomendação.
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 opinou pela
procedência da presente denúncia, em razão da irregularidade
relativa ao item 2.1.1, por acolher as razões de justificativas
relativamente a alguns gestores, sugerindo aplicação de multa
pecuniária, a realização de recomendação ao atual gestor do
Município de Guaçuí, dando-se ciência ao Dr. Marco Aurélio Soares
Pereira, Juiz de Direito do Cartório do 2º Ofício – Comarca de Guaçuí
do teor da decisão final a ser proferida, sendo acompanhada pelo
douto Representante do Parquet de Contas, com o acréscimo de
monitoramento da recomendação.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica,
manifestado, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
1444/2013 (fls. 426/433), litteris:
[...]
1 ANÁLISE TÉCNICA DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
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1.1 Desobediência à ordem cronológica das exigibilidades
nos processos de despesas n° 3436/2006; 5957/2006 e
5906/2006.
Base legal: caput do art. 5° da Lei 8666/93.
Responsáveis:
Rubens Marcelino de Souza, Lucimar Moreira de
Carvalho, Vagner Rodrigues Pereira, Gilmar Polido Bodejam, Ivan
Viana de Oliveira, Patrícia Aparecida Souza e Silva, Vitor José Moraes
Saraiva, Paulo César Antunes Filho e Edielson de Souza Rodrigues.
Analisado o Relatório de Auditoria Especial n° 35/2009 que resultou
na Instrução Técnica Inicial 110/2009, corroboramos que o gestor do
Fundo Municipal de Saúde não realizou os pagamentos às empresas
Newfarma Hospitalar Ltda e Gráfica e Editoria Mabor Ltda referente
aos processos de despesas n° 3436/2006, 5957/2006 e 5906/2006.
Constata-se ainda que a administração municipal realizou
pagamentos a outros fornecedores, que não sejam as empresas
citadas acima, não obedecendo à ordem cronológica dos mesmos,
conforme demonstrado na tabela 4 (fl. 39) do referido Relatório de
Auditoria.
Dessa forma, verificou-se o descumprimento da norma jurídica
insculpida no art. 5° da Lei 8666/93, que proíbe a administração
de realizar pagamentos em dissonância à ordem cronológica das
exigibilidades.
Justificativas
O senhor Rubens Marcelino de Souza, Prefeito Municipal no
período de 05/09 a 31/12/2006, alega que assumiu a Prefeitura
Municipal de Guaçuí tendo em vista o afastamento do Prefeito em
virtude de irregularidades administrativas. Reconhece que cometeu
um equívoco ao dar continuidade aos processos de despesas citados
acima e uma vez que os materiais foram entregues no final de seu
mandato não teve tempo nem recursos para quitar toda a dívida,
pagando apenas parte dela.
O senhor Vagner Rodrigues Pereira, Prefeito Municipal no
período de 01/02/2007 a 31/12/2009 e o senhor Gilmar Polido
Bodejam, Secretário Municipal de Saúde no período de 01/02/2007
a 04/04/2008 apresentaram defesas idênticas, onde declaram que
assumiram seus cargos em meio a uma crise política e financeira
na qual havia passivos (precatórios e restos a pagar) da ordem de
R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), diante desta
situação tiveram de priorizar algumas ações para depois pagar as
dívidas da administração anterior. Alegam que a administração
anterior havia aberto uma licitação em período eleitoral para adquirir
produtos com a logomarca da administração em curso, mesmo
sabendo que ela não iria continuar à frente do Governo. Aduz ainda
haver interesse em acertar essa pendência por parte do município.
O senhor Ivan Viana de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde no
período de 01/06 a 17/12/2006, justifica que devido à necessidade
de continuar com um serviço de qualidade para a população abriu
processo para aquisição de materiais gráficos e odontológicos,
todavia se afastou do cargo antes do período da entrega das
mercadorias, logo diz não ter nada a declarar em relação ao não
pagamento.
A senhora Patrícia Aparecida Souza e Silva, Secretária Municipal
de Saúde no período de 18/12 a 31/12/2006, alega que devido
ao curto período que ficou a frente da secretaria e a entrega dos
materiais no final daquele período não teve nem tempo nem recursos
para quitar o débito, porém deixou saldo inscrito em restos a pagar.
O senhor Vitor José Moraes Saraiva, Secretário Municipal de
Saúde no período de 01/01 a 31/01/2007, justifica que não solicitou
licitação nem recebeu mercadorias referentes aos processos em
análise, logo, devido ao curto período da frente da secretaria não
teve nem conhecimentos dos processos, assim nada tem a declarar
sobre o não pagamento dos mesmos.
O senhor Paulo César Antunes Filho, Secretário Municipal de
Saúde no período de 05/04/2008 a 08/01/2009 e o senhor Edielson
de Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Saúde no período
de 15/01/2009 a 31/12/2009, também apresentaram defesas
idênticas, onde afirmam que ao assumirem o cargo de secretário
Municipal de Saúde, já existia uma cobrança judicial, de fevereiro
de 2008, de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais contra a
Prefeitura de Guaçuí. Cobrança esta contestada por eles, pois parte
da dívida já havia sido paga. Alegam ter conhecimento da dívida e
do interesse da administração em saná-la.
Análise
Da análise dos autos, e das justificativas apresentadas, conclui-se
que realmente não foram realizados todos os pagamentos devidos
às empresas Newfarma Hospitalar Ltda e Gráfica e Editoria Mabor
Ltda referente aos processos de despesas n° 3436/2006, 5957/2006
e 5906/2006.
Assim, resta cristalino que a administração municipal realizou
pagamentos a outros fornecedores, que não sejam as empresas
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citadas acima, não obedecendo à ordem cronológica dos mesmos,
ferindo assim os preceitos legais.
Pelo exposto, mantém-se a irregularidade.
Passamos agora a análise das responsabilidades:
Mantêm-se a responsabilidade do senhor Rubens Marcelino de
Souza, uma vez que ele homologou o processo licitatório e recebeu
as mercadorias sem possuir recursos financeiros para efetuar o
pagamento.
Exclui-se a responsabilidade do senhor Ivan Viana de Oliveira,
já que se afastou do cargo antes da entrega e pagamento das
mercadorias; da senhora Patrícia Aparecida Souza e Silva devido
ao curto período a frente da secretaria, apenas 14 dias (de 18/12 a
31/12/2006), deixando o cargo logo após a entrega dos produtos;
do senhor Vitor José Moraes Saraiva, pelo fato de também ter
ocupado o cargo pelo período de apenas um mês (de 01/01/2007
a 31/01/2007) prazo este pequeno para se inteirar de todos os
assuntos.
Mantêm-se também a responsabilidade dos senhores, Vagner
Rodrigues Pereira e Gilmar Polido Bodejam uma vez que tiveram
tempo mais que o suficiente para honrar com o compromisso e,
conforme afirmado em suas defesas, priorizaram outros pagamentos
para depois sanar as dívidas antigas, logo infringindo claramente a
legislação.
Exclui-se também a responsabilidade dos senhores Paulo
César Antunes Filho e Edielson de Souza Rodrigues visto que
quando assumiram a secretaria já havia uma demanda judicial de
cobrança da dívida.
Em relação ao senhor Lucimar Moreira Carvalho, que não pode ser
citado em virtude de seu falecimento, é importante trazer a estes
autos o parecer do Dr. Lucas Rocha Furtado, Procurador Geral do
Ministério Público de Contas no Acórdão TCU 28/2000 da 1° Câmara,
abaixo transcrito:
[...]
Os herdeiros são alcançados, por extensão, apenas pela
responsabilidade de reparar o dano, desde que comprovada a efetiva
lesão ao erário e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do
gestor.
Em amparo a essa assertiva, transcrevemos o texto constitucional:
‘XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo
a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido’ (grifouse).
Não se lhes transfere, portanto, a responsabilidade não-patrimonial
pelo descumprimento do dever de bem gerir a coisa pública ou de
prestar contas. Tal responsabilidade é privativa de quem recebeu
a incumbência da gestão. Por isso, sustentamos a tese de que não
poderiam os herdeiros ser titulares de contas neste Tribunal, em
substituição ao gestor falecido. Os herdeiros somente vêm integrar
o processo respondendo por danos causados pelo gestor falecido, no
desdobramento da terceira dimensão do processo de contas.
Cumpre ainda anotar que a responsabilidade dos herdeiros é de
natureza exclusivamente patrimonial e é adquirida com o falecimento
do gestor.
[...]
Logo, uma vez que estes autos não incluem dano ao erário, opinamos
também pelo afastamento da responsabilidade dos herdeiros.
2 - CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 - Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95,
da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente denúncia, tendo
em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
2.1.1 - Desobediência à ordem cronológica das exigibilidades
nos processos de despesas n° 3436/2006; 5957/2006 e
5906/2006.
Base legal: caput do art. 5° da Lei 8666/93.
Responsáveis: Rubens Marcelino de Souza - Prefeito Municipal de
05/09 a 31/12/2006, Vagner Rodrigues Pereira - Prefeito Municipal
de 01/02/2007 a 31/12/2009, Ivan Viana de Oliveira - Secretário
Municipal de Saúde de 01/06 a 17/12/2006, Patrícia Aparecida Souza
e Silva - Secretária Municipal de Saúde de 18/12 a 31/12/2006,
Vitor José Moraes Saraiva - Secretário Municipal de Saúde de 01/01
a 31/01/2007, Gilmar Polido Bodejam - Secretário Municipal de
Saúde de 01/02/2007 a 04/04/2008, Paulo César Antunes Filho
- Secretário Municipal de Saúde de 05/04/2008 a 08/01/2009,
Edielson de Souza Rodrigues - Secretário Municipal de Saúde de
15/01/2009 a 31/12/2009.
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativa excluindo a

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de setembro de 2014
responsabilidade dos senhores Ivan Viana de Oliveira, Vitor
José Moraes Saraiva, Paulo César Antunes Filho, Edielson de Souza
Rodrigues e da senhora Patrícia Aparecida Souza e Silva.
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
senhores Rubens Marcelino de Souza, Vagner Rodrigues
Pereira e Gilmar Polido Bodejam, em razão da irregularidade
disposta no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva
sugerindo a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis
com amparo no artigo 62 da LC nº 32/93 e na forma do artigo
96, inciso II, da Lei Complementar nº 32/93;
3.2.6. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da
Lei Complementar nº 621/2012, para que o atual gestor adote
providências a fim de evitar o endividamento do município
e cumpra os preceitos de responsabilidade na gestão fiscal,
previstos no art. 1, § 1 da Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como observar sempre
a ordem cronológica dos pagamentos conforme determina o
art. 5° da Lei nº 8666/93.
3.2.7. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Doutor
Marco Aurélio Soares Pereira, Juiz de Direito do Cartório do
Segundo Ofício – Comarca de Guaçuí, do teor da decisão final
a ser proferida, conforme preconiza o § 3º, do artigo 91, da
Resolução TC nº 182/2002 (Regimento Interno do TCEES). –
grifei e negritei
Na sequência, o douto Representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer PPJC nº 1345/2014, exarado, às folhas 437/439,
acompanhou o entendimento da área técnica, acrescentando
“que a recomendação a ser deliberada por esta Corte de
Contas seja objeto de monitoramento”.
Da análise dos autos, vejo necessidade de enfrentamento das
irregularidades indicadas pelo corpo técnico uma a uma, o que passo
a fazer nesse momento, vejamo-nas
1.1
Desobediência à ordem cronológica das exigibilidades
nos processos de despesas n° 3436/2006; 5957/2006 e
5906/2006.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº 1444/2013, em
síntese, informa que “o gestor do Fundo Municipal de Saúde não
realizou os pagamentos às empresas Newfarma Hospitalar Ltda e
Gráfica e Editoria Mabor Ltda, referente aos processos de despesas
n° 3436/2006, 5957/2006 e 5906/2006”.
Alega, ainda, o subscritor da sobredita Instrução Técnica
Conclusiva que “a administração municipal realizou pagamentos
a outros fornecedores que não sejam as empresas citadas acima,
não obedecendo à ordem cronológica dos mesmos, conforme
demonstrado na tabela 4 (fl. 39) do referido Relatório de Auditoria”.
O gestor, Sr. Rubens Marcelino de Souza, Prefeito Municipal de
Guaçuí, no período de 05/09 a 31/12/2006, em suas justificativas,
alega que assumiu a Prefeitura daquele Município devido ao
afastamento do Prefeito, em razão de irregularidades administrativas,
porém, reconheceu equívoco ao dar continuidade aos
processos de despesas acima citados, vez que os materiais
foram entregues no final de seu mandato, não tendo tempo
nem recursos para quitar toda a dívida, pagando apenas
parte dela.
Já o senhor Vagner Rodrigues Pereira, Prefeito Municipal de
Guaçuí, no período de 01/02/2007 a 31/12/2009, e o senhor Gilmar
Polido Bodejam, Secretário Municipal de Saúde, no período
de 01/02/2007 a 04/04/2008, alegaram em suas defesas que
assumiram seus cargos em meio a uma crise política e financeira
na qual havia passivos (precatórios e restos a pagar) da ordem de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), razão pela
qual priorizaram algumas ações para depois pagar as dívidas da
administração anterior, informando que a administração anterior
abriu licitação em período eleitoral para adquirir produtos com a
logomarca da administração em curso, mesmo sabendo que ela não
iria continuar à frente do Governo, porém, há interesse em acertar
essa pendência por parte do município.
O senhor Ivan Viana de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde,
no período de 01/06 a 17/12/2006, em sua defesa, informou que em
razão de continuar com um serviço de qualidade para a população
abriu processo para aquisição de materiais gráficos e odontológicos,
porém, se afastou do cargo antes de ocorrer à entrega das
mercadorias, por isso não tem nada a declarar em relação ao não
pagamento.
A senhora Patrícia Aparecida Souza e Silva, Secretária Municipal
de Saúde, no período de 18/12 a 31/12/2006, alegou que, em
razão do curto período que ficou a frente da secretaria e a entrega
dos materiais no final daquele período, não teve nem tempo nem
recursos para quitar o débito, porém, deixou saldo inscrito em restos
a pagar.
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O senhor Vitor José Moraes Saraiva, Secretário Municipal de
Saúde, no período de 01/01 a 31/01/2007 justificou-se no sentido
de que não solicitou licitação tampouco recebeu mercadorias
relativamente aos processos supramencionados, pois no curto
período que ficou a frente da secretaria não teve conhecimento dos
processos, não tendo nada a declarar sobre o não pagamento dos
mesmos.
O senhor Paulo César Antunes Filho, Secretário Municipal de
Saúde, no período de 05/04/2008 a 08/01/2009, e o senhor
Edielson de Souza Rodrigues, Secretário Municipal de Saúde, no
período de 15/01/2009 a 31/12/2009, em suas respectivas defesas,
alegaram que ao assumirem o cargo de secretário Municipal de
Saúde já existia, desde fevereiro de 2008, Ação de Execução de
Títulos Extrajudiciais contra a Prefeitura de Guaçuí, sendo esta
contestada por eles, em razão de que parte da dívida já tinha sido
paga, alegaram, também, ter conhecimento da dívida e do interesse
da administração em saná-la.
Assim, à área técnica, em sua análise, constatou que a
administração municipal não obedeceu à ordem cronológica
de pagamentos aos fornecedores, realizando pagamentos
a outros fornecedores, diferentes das empresas Newfarma
Hospitalar Ltda e Gráfica e Editoria Mabor Ltda.
Quanto à indicação destas responsabilidades foi mantida a do senhor
Rubens Marcelino de Souza, vez que homologou o processo
licitatório, recebendo inclusive as mercadorias, bem como a dos
senhores Vagner Rodrigues Pereira e Gilmar Polido Bodejam,
vez que não honraram o compromisso de saldar a dívida com os
fornecedores, em razão do tempo que tiveram, porém, priorizaram
outros pagamentos para depois sanar as dívidas antigas, como
constatou o corpo técnico, razão pela qual a acompanho e
mantenho a presente irregularidade.
Constato que a área técnica, afastou as responsabilidades do senhor
Ivan Viana de Oliveira, afastado do cargo antes da entrega e
pagamento das mercadorias, da senhora Patrícia Aparecida
Souza e Silva, por ter ficado no cargo, apenas, 14 (quatorze)
dias, correspondente ao período de 18/12 a 31/12/2006, deixando
o cargo logo após a entrega dos produtos, do senhor Vitor José
Moraes Saraiva, pelo fato de também ter ocupado o cargo pelo
período de apenas um mês (de 01/01/2007 a 31/01/2007), prazo
este pequeno para se inteirar de todos os assuntos, e dos senhores
Paulo César Antunes Filho e Edielson de Souza Rodrigues, em
razão da Execução judicial já estar em curso quando assumiram a
secretaria.
Quanto ao senhor Lucimar Moreira Carvalho, Prefeito Municipal
de Guaçuí, no período de 01/01/2007 a 31/01/2007, denota-se
à folha 365 dos autos que o mesmo não foi citado em razão de
seu falecimento, neste caso, trouxe a área técnica o parecer do
Dr. Lucas Rocha Furtado, Procurador Geral do Ministério Público
de Contas no Acórdão TCU nº 28/2000, da 1° Câmara, no sentido
de que os “herdeiros são alcançados, por extensão, apenas pela
responsabilidade de reparar o dano, desde que comprovada à
efetiva lesão ao erário e o nexo de causalidade entre esta
e a conduta do gestor”, opinando pelo afastamento da
responsabilidade dos herdeiros.
Assim, restou evidenciado na análise do corpo técnico que não houve
dano ao erário, razão pela qual entendo que há impossibilidade de se
imputar penalidade ao de cujus, senhor Lucimar Moreira Carvalho,
então Prefeito Municipal de Guaçuí, no período de 01/01/2007 a
31/01/2007, dado o seu caráter personalíssimo, nem tampouco aos
herdeiros, em não havendo ocorrência de dano.
Registra-se, ainda, que em consulta ao site do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, constatei que o Processo
tombado sob nº 0000844-13.2008.8.08.0020 (020.08.000844-2),
objeto da presente denúncia, foi extinto, em face do pagamento
efetuado pelo executado à Newfarma Hospitalar Ltda, conforme
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Evandro Coelho
Lima, verbis:
[...]
- S E N T E N Ç A - Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL proposta por NEWFARMA HOSPITALAR
LTDA em face de MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, alegando que o
mesmo não procedeu ao pagamento referente à venda de
produtos farmaco-hospitalar à credora. Com a inicial vieram
os documentos necessários para a propositura desta ação. O
presente feito prosseguiu de forma normal, tendo sido citado o
executado (fl. 30-vº). À fl. 66, a parte autora informou que o
débito foi devidamente quitado, e requereu a extinção da
presente ação, na forma do art. 794, inciso I, do Código de
Processo Civil. É O RELATÓRIO. DECIDO. O executado efetuou o
pagamento da devida, conforme se depreende das fl. 66 dos
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autos. Segundo leciona o doutrinador Alexandre Freitas Câmara, o
processo de execução, assim como os demais processos em nosso
sistema jurídico positivo, tem como ato final uma sentença. Esta, é
certo, não contém jamais o julgamento do mérito, sendo incapaz de
alcançar a coisa julgada substancial. De toda parte, é preciso que
a sentença seja proferida para que se possa extinguir o estado de
litispendência. Não é por outra razão que o artigo 795 do CPC afirma
que “a extinção só produz efeito quando declarada por sentença”.
Em virtude da satisfação da obrigação, reza o art. 794, I do Diploma
Processual Civil, as condições de extinção do processo executivo
pela satisfação do crédito exequendo, senão vejamos: O artigo 794,
inciso I, do Código de Processo Civil preconiza o seguinte: “ART. 794.
Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a obrigação.”
Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a execução, nos
termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil,
em face do pagamento efetuado pelo executado. Condeno o
executado ao pagamento das custas processuais. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se. Após o trânsito
em julgado, procedam-se as baixas devidas e arquive-se.
Guaçuí/ES, 13 de maio de 2013. EVANDRO COELHO LIMA Juiz
de Direito. – grifei e negritei
Entrementes, não obstante o correto entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, entendo que a
presente denúncia perdeu seu objeto, em relação à NEWFARMA
HOSPITALAR LTDA (Processo nº 3436/2006, constante a fl. 34
do Relatório de Auditoria Especial RA-E nº 35/2009), vez que era
parte exequente no que se refere à execução extrajudicial, porém,
a recomendação suscitada deve prevalecer, como alerta ao atual
gestor daquele município.
Quanto à GRÁFICA e EDITORA MABOR LTDA que não fez parte da
demanda judicial, entendo que não se pode ignorar a irregularidade
constatada pela área técnica, em auditoria realizada no
Município de Guaçuí, relativa ao item 1.1 (Desobediência à
ordem cronológica das exigibilidades nos processos de despesas n°
3436/2006; 5957/2006 e 5906/2006), apenas, referente aos
Processos nº 5957 e 5906/2006, conforme se vê, às folhas 35/26
,do Relatório de Auditoria Especial RA-E nº 35/2009, razão pela
qual acompanho o posicionamento da área técnica e do Parquet de
Contas e mantenho a irregularidade.
Por todo o exposto, dissentindo em parte da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1) Sejam acolhidas as razões de justificativa, excluindo-se
a responsabilidade dos senhores Ivan Viana de Oliveira
– Secretário Municipal de Saúde, no período de 01/06/2006 a
17/12/2006, Vitor José Moraes Saraiva - Secretário Municipal
de Saúde, no período de 01/01/2007 a 31/01/2007, Paulo César
Antunes Filho - Secretário Municipal de Saúde, no período de
05/04/2008 a 08/01/2009, Edielson de Souza Rodrigues
- Secretário Municipal de Saúde, no período de 15/01/2009 a
31/12/2009, Lucimar Moreira de Carvalho – Prefeito Municipal de
Guaçuí, no período de 01/01/2007 a 31/01/2007, e, da senhora
Patrícia Aparecida Souza e Silva - Secretária Municipal de Saúde,
no período de 18/12/2006 a 31/12/2006;
2) Seja excluída a responsabilidade, em relação aos senhores
Rubens Marcelino de Souza – Prefeito Municipal de Guaçuí,
no período de 05/09/2006 a 31/12/2006, Vagner Rodrigues
Pereira - Prefeito Municipal de Guaçuí, no período de 01/02/2007 a
31/12/2009, e de Gilmar Polido Bodejam – Secretário Municipal
de Saúde, no período de 01/02/20007 a 04/04/2008, no que se
refere, apenas, ao Processo Administrativo nº 3436/2006,
relativamente a NEWFARMA HOSPITALAR LTDA, pelas razões
acima expendidas;
3) Sejam considerados irregulares os atos de gestão dos senhores
Rubens Marcelino de Souza – Prefeito Municipal de Guaçuí, no
período de 05/09/2006 a 31/12/2006, Vagner Rodrigues Pereira Prefeito Municipal de Guaçuí, no período de 01/02/2007 a 31/12/2009,
e de Gilmar Polido Bodejam – Secretário Municipal de Saúde, no
período de 01/02/20007 a 04/04/2008, em razão da irregularidade
constante do item 1.1 (Desobediência à ordem cronológica
das exigibilidades de despesas), constante da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1444/2013 (fls. 426/433), apenas, no que se refere
aos Processos Administrativos nº 5957 e 5906/2006, conforme
se vê das folhas 35/26 do Relatório de Auditoria Especial RA-E nº
35/2009, aplicando-lhes, individualmente, multa pecuniária no valor
de 1.000 VRTE’s.
4) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Município
de Guaçuí, na forma do inciso XXXVI , do artigo 1º, da Lei
Complementar nº 621/2012, no sentido de que adote providências
a fim de evitar o endividamento do município e cumpra os preceitos
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de responsabilidade na gestão fiscal, previstos no art. 1, § 1º da
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
bem como observe sempre a ordem cronológica dos pagamentos
conforme determina o art. 5° da Lei nº 8666/93.
VOTO, ainda, no sentido de que se dê ciência à Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX para que se monitore o cumprimento
da determinação constante desta decisão, no próximo exercício, na
forma do art. 86 da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os autos
encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento do decisum, relativamente à penalidade imposta.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2641/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Excluir a responsabilidade dos seguintes gestores: Ivan Viana
de Oliveira, período de 01/06/2006 a 17/12/2006, Vitor José
Moraes Saraiva, período de 01/01/2007 a 31/01/2007, Paulo César
Antunes Filho, período de 05/04/2008 a 08/01/2009, Edielson de
Souza Rodrigues, período de 15/01/2009 a 31/12/2009, Lucimar
Moreira de Carvalho, período de 01/01/2007 a 31/01/2007
e Patrícia Aparecida Souza e Silva, período de 18/12/2006 a
31/12/2006;
1.1 Excluir a responsabilidade em relação a Rubens Marcelino de
Souza, Prefeito Municipal no período de 05/09/2006 a 31/12/2006,
Vagner Rodrigues Pereira, Prefeito Municipal no período de
01/02/2007 a 31/12/2009, e de Gilmar Polido Bodejam, Secretário
Municipal de Saúde no período de 01/02/20007 a 04/04/2008, no que
se refere, apenas, ao Processo Administrativo nº 3436/2006,
relativamente a NEWFARMA HOSPITALAR LTDA, pelas razões
expostas no voto do Relator;
2. Considerar irregulares os atos de gestão de Rubens Marcelino
de Souza, Prefeito Municipal no período de 05/09/2006 a
31/12/2006, Vagner Rodrigues Pereira, Prefeito Municipal no
período de 01/02/2007 a 31/12/2009 e de Gilmar Polido Bodejam,
Secretário Municipal de Saúde no período de 01/02/20007 a
04/04/2008, tendo em vista “desobediência à ordem cronológica
de exigibilidades” aplicando-lhes, individualmente, multa pecuniária
no valor de 1.000 VRTE’s, devendo essa quantia ser recolhida ao
Tesouro, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de Contas,
no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão, nos
termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno
deste Tribunal;
3. Determinar ao atual gestor do Município de Guaçuí, na forma
do artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar nº 621/2012, no
sentido de que adote providências a fim de evitar o endividamento
do Município e cumpra os preceitos de responsabilidade na gestão
fiscal, previstos no artigo 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000,
bem como observe sempre a ordem cronológica dos pagamentos
conforme determina o artigo 5° da Lei nº 8666/93;
4. Dar ciência à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX
para que monitore o cumprimento da determinação constante
desta decisão, no próximo exercício, na forma do artigo 86 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
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Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-577/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO- TC-2219/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - DENÚNCIA - EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL - CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS - ANTÔNIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB/ES
1.388), AMÚLIO FINAMORE FILHO (OAB/ES 1.418) E FRANCISCO
JOSÉ BOTURÃO FERREIRA (OAB/ES 8.483)
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTELO - 1) PROCEDÊNCIA - MULTA - 2) DETERMINAÇÃO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, formulada pelo Sr. Luiz
Carlos de Souza, em face da Prefeitura Municipal de Castelo, acerca
de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Cleone Gomes do
Nascimento, Prefeito Municipal, nos exercícios de 2005 a 2008.
Denota-se, às folhas 22/24, que este Relator votou pelo recebimento
da presente denúncia, bem como pelo encaminhamento à área
técnica para apuração dos fatos denunciados, sendo acompanhado
pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão TC
nº 0555/2009, de fl. 26.
Ato contínuo, os fatos foram apurados em auditoria, originando o
Relatório de Auditoria de Denúncia nº 17/2009 (fls. 32/ 59), com a
documentação de suporte, acostada às folhas 60/1114.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial nº 347/2009
(fls. 1115/1122), este Relator votou, às folhas 1130/1132, pela
realização de CITAÇÃO do responsável para que, no prazo de 45 dias
improrrogáveis, apresentasse justificativas, em face das pretensas
irregularidades constantes na referida Instrução Técnica Inicial,
sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme Decisão Preliminar TC nº 0203/2009, de folha 1134.
O gestor foi citado (fl. 1144), conforme Termo de Citação nº
269/2009 (fls. 1135), apresentando, a esta Corte de Contas, em
sua defesa, a documentação acostada às folhas 1148/3296.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
3396/2013 (fls. 3302/3326), opinou pela procedência da presente
denúncia, em razão das irregularidades relativas aos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, rejeitar a preliminar de coisa julgada do
gestor, relativa ao item 1 desta Instrução, por acolher as razões
de justificativa, dispostas nos itens 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7, rejeitar as
razões de justificativas, em razão das irregularidades nos itens 2.1,
2.3, 2.5 e 2.8, sugerindo aplicação de multa pecuniária, dando-se
ciência ao denunciante.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Geral, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer, exarado, à
folha 3329, 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 relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto
Representante do Parquet de Contas opinaram procedência da
presente denúncia, em razão das irregularidades relativas aos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, bem como pela rejeição da preliminar
de coisa julgada do gestor, relativa ao item 1 desta Instrução, por
acolher as razões de justificativa, dispostas nos itens 2.2, 2.4, 2.6 e
2.7, rejeitar as razões de justificativas, em razão das irregularidades
nos itens 2.1, 2.3, 2.5 e 2.8, sugerindo aplicação de multa pecuniária,
dando-se ciência ao denunciante..
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3396/2013, verbis:
[...]
1. Preliminar de Coisa Julgada:
O Defendente apresentou preliminar alegando que esta Egrégia
Corte já se manifestou sobre alguns pontos descritos na Instrução
Técnica Inicial ITI 347/2009. Transcreve-se suas palavras:
PRELIMINARMENTE, cumpre ao defendente argüir que a matéria
trazida à baila pela denúncia já restou devidamente analisada
e julgada pelos Conselheiros do E. Tribunal de Contas que,
considerando os pareceres técnicos da 5ª Controladoria, concluíram
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pela regularidade dos atos de gestão, nos relatório de auditorias dos
exercícios de 2005, 2006, 2007 (docs. 07, 08, 09). Vejamos: (...)
A suscitação da Preliminar ora argüida busca por evidente, que os
Cultos Julgadores ao apreciá-la, deliberem, data máxima vênia,
pelo ARQUIVAMENTO da denúncia e ou considerem REGULARES
(REGULARES COM RESSALVA) os atos praticados, uma vez que
esse E. Tribunal já se pronunciou de forma DEFINITIVA sobre os
procedimentos administrativos retratados nos autos. tudo conforme
dispõe o Regimento Interno do TCEES (Resolução TC n°182/2002),
com a Lei Complementar n°32/94, in verbis: (...)
ANTE O EXPOSTO, no presente caso, a análise, a conjugação e o
relatório dos atos e fatos jurídicos, evidencia a aplicação do instituto
“coisa julgada administrativa”, considerando que o E. Tribunal
manifestou-se, ESPECIFICAMENTE, sobre os fatos narrados no
Processo TC — 2219/2008. prolatando decisões DEFINITIVAS, nos
termos da legislação acima citada.
Analisando as disposições apresentadas pela Defesa, em sede de
análise preliminar, vale ressaltar alguns pontos sobre o procedimento
dos Tribunais de Contas; a coisa julgada; o princípio da verdade real
e a impossibilidade do controle absoluto.
Os Tribunais de Contas são instâncias administrativas autônomas,
com competência constitucional, responsáveis pela fiscalização da
gestão pública e da administração de recursos públicos. Porém, é de
se ressaltar que não se trata de órgão dotado de jurisdição, inclusive
não está elencado como órgão do poder judiciário na lista do artigo
92 da Constituição Federal.
O que se pode concluir logicamente é que o Procedimento nos
Tribunais de Contas não segue por completo as disposições do
processo jurisdicional. Inclusive, a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Espírito Santo, LC 621/12, utiliza de forma subsidiária as
disposições do Código de Processo Civil:
Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.
Quanto à coisa julgada e sua associação ao procedimento
jurisdicional, o Professor Jorge Ulisses Jacoby faz uma análise
científica apresentando posicionamentos de Savigny e Kelsen,
fundamentando a jurisdição como a responsável pela manutenção
da paz social e estabilidade das relações civis. E conclui da seguinte
forma:
Efetivamente, o conteúdo da jurisdição restaria vazio de significado
lógico e prático se não lhe seguisse a imutabilidade da decisão.
Aliás, se as partes pudessem atacar a decisão judicial a qualquer
tempo, seja por meio de recurso, ou por outro processo, ela não
teria eficácia; seria a própria negação do juris dictio.
Dessa forma, o fundamento lógico-jurídico – epistemologia jurídica
– coloca o instituto da coisa julgada como indissociável da jurisdição.
Complementa o referido autor, perfazendo uma diferenciação entre
a coisa julgada forma e coisa julgada material:
Em síntese, os especialistas em direito processual associam a coisa
julgada forma com a imutabilidade da própria sentença. (...).
A seu turno, coisa julgada material diz respeito à relação jurídica
que foi apreciada, ou ao bem da vida assegurado ao autor ou
réu, em virtude do pronunciamento do Estado, impedindo que em
outro processo seja decidida de modo diferente. A coisa julgada
material, na legislação pátria, como no direito comparado, merece
interpretação restrita, só se perfazendo entre as mesmas partes e
mesmo objeto, não alcançando, nem prejudicando terceiros.
Assim, as decisões exaradas pelas Cortes de Contas não gozam
de imutabilidade absoluta, justamente por não estarem dotadas
de jurisdição. Para tanto vale ressaltar que os processos de contas
são regidos por dois pilares: a verdade real e a impossibilidade de
controle absoluto.
O princípio da verdade real/material é amplamente utilizado nos
processos penais, razões pelas quais traz-se o conceito exarado
pelo Superior Tribunal de Justiça, Ministro Feliz Fischer, no Habeas
Corpus 155.149:
A verdade material que se busca em processo penal não é o
conhecimento ou apreensão absoluta de um acontecimento, que
todos sabem escapar à capacidade do conhecimento humano. (...)
há de ser antes de tudo uma verdade judicial, prática e, sobretudo,
não uma verdade obtida a todo preço, mas processualmente válida.
(...) O princípio da verdade real, para além da terminologia, não
poderia ter – na concepção ortodoxa – limitações. (...) não pode
acontecer é reconhecer-se, como homenagem à suposta verdade
real, algo como provado, quando em verdade, em termos legais, tal
demonstração inocorreu.
Assim, entende-se por verdade real a ampla possibilidade probatória,
sem desrespeito aos direitos e garantias fundamentais e processuais.
Trata-se de procedimento aplicado aos processos administrativos,
como bem afirmado pela douta Profª. Odete Medauar:
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O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões
com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem
o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante
a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso
LVI do art. 5º da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.
O aporte processual que se pretende explicitar é bem explicado
pelos autores Dallari e Ferraz, defendentes da ideia de que pelo
princípio da verdade material, o julgador deve extrapolar as
alegações produzidas nos autos e valer-se de elementos exógenos
ao processo:
Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos
judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da verdade
material. O significado deste princípio pode ser compreendido por
comparação: no processo judicial normalmente se tem entendido
que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade,
ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além
daqueles trazidos aos autos pelos interessados.
O segundo pilar que sustenta a impossibilidade de se atribuir
imutabilidade às decisões dos Tribunais de Contas é a impossibilidade
de controle absoluto. Isso se dá, visto que não cabe ao órgão técnico
de controle externo fiscalizar cem por cento (100%) dos recursos
públicos de todos os Entes sob sua jurisdição. O controle externo
deve estar balanceado pelo binômio da profundidade-amplitude da
fiscalização.
Assim, para que se tenha um controle minucioso deve-se reduzir o
universo fiscalizado, e da mesma forma, para que se fiscalize todas
as entidades gestoras deve-se realizar fiscalização mais superficial.
Tal realidade faz com que as decisões nos Processos de Prestação
de Contas possam ser revertidas em virtude de futuras fiscalizações
minuciosas onde se encontra irregularidades mais complexas. A
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, LC
621/12, prevendo tal situação, trouxe em seu artigo 1º, parágrafo
3º o permissivo legal da fiscalização seja profunda, seja ampla:
§ 3º O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação,
cabendo-lhe requisitar e examinar, a qualquer tempo, todos os
elementos necessários ao exercício de suas competências, inclusive
os sistemas eletrônicos de processamento e os bancos de dados,
não lhe podendo ser sonegado processo, documento ou informação,
a qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade.
Diante do exposto, opina-se pela possibilidade de modificação dos
Acórdãos desta Corte de Contas quando novos fatos, não observados
por uma equipe de auditoria, seja objeto de fiscalização de outra.
Por último, deve-se frisar que os Tribunais de Contas não são
responsáveis pelo julgamento das contas do Chefe do Executivo,
emitindo apenas parecer prévio. Inclusive os processos de Prestação
de Contas estão elencados pela LC nº 621/12 como Processos de
Contas, os quais decide-se pela aprovação, aprovação com ressalvas
e rejeição das contas:
Art. 50. No exercício do controle externo, os processos no Tribunal
de Contas possuem a seguinte natureza:
I - processos de contas: a) prestação de contas do Governador; b)
prestação de contas dos Prefeitos; c) prestação de contas;
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de
forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis,
a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os
resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos
créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais
e legais;
II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar
caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de
Contas;
III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à
norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
Já os processos de Denúncia têm natureza de Fiscalização, e,
portanto, as decisões são pela procedência ou improcedência da
Denúncia:
Art. 50. No exercício do controle externo, os processos no Tribunal
de Contas possuem a seguinte natureza:
II - processos de fiscalização: (...) b) denúncia;
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Art. 95. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida
ao Plenário, que decidirá:
I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou
irregularidade;
II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou
irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e a aplicação
das sanções previstas em lei.
Assim, o pode-se concluir logicamente é que as decisões em
Processos de Contas não vinculam a análise dos Processos de
Denúncia, visto que possuem natureza diversa, tanto que, a decisão
exarada pela Corte de Contas também é diferente.
Ultrapassada a tese preliminar, adentra-se à análise do mérito.
2. Análise dos Indícios de Irregularidade:
2.1 Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do bem
expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de terceiros
(item 2 da ITI 347/2009).
Base Legal: Infringência ao Artigo 34 do Decreto-lei nº 3.365, de
21/06/1941.
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte situação como indício de
irregularidade:
A equipe técnica, analisando o processo de desapropriação nº
6020/2007, não encontrou documentação que comprovasse a
quitação de dívidas fiscais bem como edital que desse publicidade
ao ato abrindo prazo para manifestação de terceiros, exigidos pelo
artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.
Justificativas
O Defendente apresentou suas teses defensivas nos seguintes
termos:
Com o devido respeito e acatamento, o Justificante responde aos
questionamentos, informando ao E. Tribunal que a Administração
Municipal não negligenciou ao proceder a referida desapropriação,
pelos seguintes motivos:
a)
Conforme provam as cópias dos autos do procedimento
de desapropriação, devidamente fornecida aos I. Técnicos deste
Tribunal, quando de sua auditoria realizada in loco, e agora
juntadas novamente, a Administração Municipal, através do oficio
OF.SEMAD/PMC N°386/2007, solicitou ao Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Castelo/ES., em data de 31/10/2007,
uma Certidão detalhada do registro das 3 (três) áreas, objetos da
desapropriação. Notadamente. a solicitação da referida certidão
teve por objetivo a certificação de que os imóveis se encontravam
livres e desembaraçados (docs.02).
b)
A Certidão foi lavrada e fornecida à Administração Municipal
em 28/11/2007, não pesando contra os imóveis nenhum ônus ou
dívidas fiscais, pois caso existissem deveriam, por força de lei,
constar as averbações nos registros. É o que se extrai da análise
do Art. 167, I. 25,12, 13, 14, 27, 35 da Lei de Registros Públicos
(6.015/73). também citado pela r. Controladoria.
c)
Com relação ao questionamento sobre a PUBLICIDADE
DO ATO, cumpre-nos afirmar que os Decretos de Declaração de
Utilidade Pública e o DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO, bem como
suas alterações, foram publicados no átrio da Administração, por
tempo superior àquele constante do art. 34 do DL 3.365/41 (docs.
03). Vale ressaltar, que este procedimento é autorizado pelo art. 106
da Lei Orgânica do Município de Castelo que assim prescreve: art.
106 — A publicação das leis e aios municipais, salvo onde houver
Imprensa Oficial, poderá ser feita em órgão da Imprensa local ou
regional ou por afixação, na sede da Prefeitura ou da Câmara,
conforme o caso. (gn)
d)
Ainda se referindo à publicidade do ato, devemos
lembrar que a sociedade castelense teve ampla participação na
desapropriação referida, uma vez que houve solicitação expressa
para desapropriação da área por parte da Associação de Moradores
do Bairro Volta Redonda e um abaixo assinado contendo mais de
uma centena de assinaturas (docs. 04).
e)
Por fim, vale ressaltar, que os atos de desapropriação
já foram objetos de pedido de informação e fornecimento cópias
por parte da Câmara Municipal de Castelo, que não encontrou
nenhuma irregularidade no referido processo. Cabe ainda, levar ao
conhecimento desta Eminente Corte, o fato de que a desapropriação
em questão foi votada e aprova pela Câmara Municipal de Castelo,
quando da deliberação da Lei Orçamentária (docs. 05).
Análise
A equipe de auditoria apontou como irregular o descumprimento
de
normas
objetivas
nos
procedimentos
expropriatórios,
especificamente a ausência de comprovação de débitos fiscais e de
publicação do Decreto Expropriatório.
O Defendente apresentou justificativas afirmando que a Certidão de
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Registro não constava nenhum débito fiscal e que houve a afixação
do Decreto de Desapropriação no átrio da prefeitura municipal.
A presente situação fática é a conjunção de duas irregularidades:
a ausência de comprovação de inexistência de débitos fiscais e a
ausência de publicidade do Decreto de Desapropriação.
Primeiramente, quanto à inexistência de débitos fiscais, vale fazer
apontamentos sobre a Indenização nos processos expropriatórios. A
regra geral sobre o direito à indenização é constitucional, sendo uma
garantia fundamental:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição;
Nota-se que são características gerais do Direito à Indenização o
valor justo e o pagamento prévio, em espécie. Sobre valor justo
traz-se o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Melo:
(...) é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem
expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado
absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio.
Porém, em contraposição ao Direito Indenizatório do proprietário,
o marco legal que dispõe sobre desapropriação, Decreto-Lei nº
3364/41, dispõe em seu artigo 34 a necessidade de se verificar a
inexistência de débitos com a Fazenda Pública. Isso se dá, pois é
possível que existam pendências entre o proprietário e o Estado,
as quais devem ser compensadas no valor a ser indenizado. Tal
entendimento é encontrado em José dos Santos Carvalho Filho:
Em contraposição ao direito indenizatório do proprietário, podem
existir deveres não cumpridos por ele em relação ao Estado. Por
tal motivo, eventuais dívidas fiscais do proprietário, quando já
inscritas e ajuizadas, serão deduzidas do quantum indenizatório. A
dedução alcança ainda as multas oriundas de inadimplemento e de
obrigações fiscais. A imposição não é desarrazoada nem agride o
princípio da indenização justa, porquanto, se cabe ao expropriante
o ônus de indenizar, assiste-lhe, de outro lado, o direito de excluir
da indenização débitos do expropriado; não fora assim, e este se
locupletaria de sua própria torpeza. Desse modo, o valor indenizatório
retrata verdadeira garantia para o Estado recuperar seus créditos.
Depreende-se que a certidão negativa de débito é uma garantia do
sujeito expropriante, visto que impacta diretamente no erário. A
alegação do Defendente de que não havia averbação no Registro de
Imóveis sobre débitos tributários não merece prosperar por força
do artigo 205 do Código Tributário Nacional, que exige Certidão
Negativa:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado
tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida
à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio
fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos
termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10
(dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.
Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade por ausência de
comprovação da inexistência de débitos fiscais, descumprindo as
disposições do art. 34 do Decreto-Lei nº 3365/41.
Quanto à ausência de publicidade do Decreto de Desapropriação,
as alegações de que foi publicado em átrio municipal não merecem
prosperar. Para tanto faz-se uma análise sobre a Fase Declaratória e
o Princípio da Publicidade.
A Declaração Expropriatória é a manifestação administrativa
afirmando seu interesse em intervir na propriedade do particular,
tomando-lhe a titularidade, a fim de atender algum interesse público.
Considerando que trata-se de forma interventiva mais ofensiva ao
patrimônio privado, a Declaração Expropriatória deve especializar ao
máximo a extensão que será desapropriada e o motivo fundante. Tal
é o entendimento do Prof. Carvalho Filho:
Em primeiro lugar, a declaração precisa individuar, com precisão,
o bem ou os bens nos quais o Poder Público tem interesse para
fins expropriatórios. Sendo assim, não têm legitimidade declarações
genéricas, em algumas ocasiões firmadas pelo expropriante, ou
seja, aquelas declarações que se limitam a dizer genericamente
que as áreas situadas em determinado local têm utilidade pública.
Urge que a declaração identifique com precisão todos os bens; não
o fazendo, a declaração é inválida e inapta a produzir qualquer efeito
jurídico.
É ainda necessário que a declaração deixe expresso o fim a que se
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destina a desapropriação, porque somente com essa referência será
possível ao proprietário apurar se há, ou não, desvio de finalidade,
e se a hipótese configura realmente um dos casos que a lei prevê
como suscetíveis de ensejar a desapropriação.
Pode-se concluir que o Decreto que abre a fase declaratória deve
ser específico e justificado para que se verifique a motivação do
ato, podendo ser considerado um direito daquele que terá sua
propriedade subtraída.
Tomando por base esse seguimento protetivo, mais acautelador seria
a ampla divulgação desta manifestação de vontade administrativa.
Tal fundamento encontra-se no Princípio da Publicidade, descrito no
caput do Artigo 37 da Constituição Federal.
A doutrina afirma ser tal princípio fundamentado na transparência
administrativa e possibilidade de controle, como afirma Carvalho
Filho:
Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade.
Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla
divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui
fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar
a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a
transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a
legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem.
Assim, é insuficiente a afixação em átrio municipal do Decreto
Expropriatório, devendo ser dada maior amplitude possível, podendo
inclusive utilizar-se de Diário Oficial do Estado quando o município
não constituir seu próprio.
Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.2 Não-escrituração pública do imóvel em nome do Município (item
2 da ITI 347/2009)
Base Legal: Infringência ao artigo 1º, § 1º, inciso IV e art. 167,
inciso I da Lei Federal nº 6.015/73;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte situação como indício de
irregularidade:
A equipe verificou que a Prefeitura Municipal não tinha providenciado
até a data de encerramento da auditoria (09/04/2009) a escrituração
pública do imóvel desapropriado, infringindo os artigos 1º, § 1º,
inciso IV, e 167, inciso I, da Lei 6.015/73.
Justificativas
O Defendente apresentou as seguintes razões de justificativas:
O Justificante, antes mesmo, do recebimento da citação já havia
protocolizado nesse Colendo Tribunal, a cópia da Escritura Pública
de Desapropriação Amigável do imóvel, datada de 14/05/2009, e
devidamente matriculado sob n° 6588 e registrado sob n ‘07, Livro
2-A1, Fls.128.
Deste modo, a Administração prova que cumpriu com o disposto
no art.167, 1, 34 da Lei 6.015/73, afastando qualquer pretensa
irregularidade suscitada (docs. 06).
Análise
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência da
Escrituração Pública de Registro de Imóvel referente ao imóvel
desapropriado.
O Defendente alegou juntar documentação antes de sua efetiva
citação.
Em sede de análise, as alegações defensivas merecem prosperar.
Há protocolo de documentação de fls. 1137/1141 tratando da
Escrituração Pública requerida pela equipe de auditoria.
Diante do exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.3 Contratação de Empresa cujos sócios eram Servidores Públicos
Municipais ou possuíam relação de parentesco com Servidores (item
3 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao Artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, Artigo
9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e ao Princípio da Impessoalidade,
artigo 37, caput, da Constituição Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte situação como indício de
irregularidade:
A equipe técnica verificou que durante a vigência do primeiro
contrato (2005) com a empresa “Centro de Natação e Terapia
Corporal Aquática Ltda.”, um dos sócios (Sr. Helder Sabino) era
servidor efetivo da Prefeitura de Castelo no cargo de Professor.
A partir do segundo contrato (2006 a 2008), passa a integrar a
sociedade, substituindo o Sr. Helder Sabino, a Srª Nali Sossai
Ambrosim, mãe de Lúcia Helena Ambrosim, que assumira a
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, a partir de
22/09/2005, cargo em que permaneceu durante a vigência dos
contratos.
Justificativas
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O Defendente apresentou suas razões de justificativas nos seguintes
moldes:
Impende frisar que a Prefeitura Municipal de Castelo tem mais de
1.000 (um mil) servidores, sendo impossível que o Justificante tenha
conhecimento prévio de que o servidor é sócio de alguma empresa
se ele não se manifestar. (...)
Observe-se que o Sr. Helder Sabino ingressou na sociedade com
500 (quinhentas) cotas sociais, correspondentes a 8% (oito por
cento) do capital social da empresa. Deste modo, é lógico afirmar
que ele não detinha qualquer poder de gerência na empresa, tão
pouco, como professor do Município e ligado à Secretaria Municipal
de Educação teria alguma influência sobre a Secretaria Municipal de
Saúde ou sobre a Comissão Permanente de Licitação. (...)
Os contratos sociais da empresa CNTC (...) demonstram que o Sr.
Helder Sabino retirou seu nome do contrato social em 17/03/2006,
lembrando que no período que constou como sócio (empregado) da
empresa nunca assinou qualquer documento ou deteve poderes de
gerência quando da assinatura dos contratos com o Município de
Castelo.
No que se refere a participação da sra. Nali Sossai Ambrosim, mãe de
Lucia Helena Ambrosim, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
temos a esclarecer que conforme restou apurado pelo Justificante,
através das declarações das mesmas e da juntada de documentação,
que a Sra. Lucia Helena Ambrosim desligou-se da empresa pelos
resultados financeiros negativos obtidos e por desentendimentos com
o sócio-proprietário Carlos Antônio dos Santos, vindo a sacramentar
seu desligamento oficial em 08/09/2005 (assinatura do contrato) e
15/09/2005 (protocolo da Junta Comercial ES) (docs.07/08).
Bem por isso, a Sra. Nali Sossai Ambrosim, “tomou as dores” da
filha e ingressou na sociedade com o único intuito de preservar o
nome da empresa fundada por um ente de sua família. Este foi o
único intuito que moveu a sra. Nali a ingressar na sociedade, mesmo
porque, corno restará provado o contrato firmado com o Município
previa o atendimento de um paciente a R$28,50 (vinte e oito reais
e cinqüenta centavos) por mês, enquanto a mensalidade de um
particular era em média o dobro do preço.
Análise
A equipe de auditoria apontou como irregular a contratação de
Empresas que eram compostas por servidor da administração e/ou
parente próximo.
O Defendente alegou como justificativas que no primeiro caso o
servidor municipal possuía 8% das cotas da empresa, não detendo
poder de gerência. Aduziu ainda que pelo cargo que ocupava
dificilmente possuiria influência na Secretaria de outra pasta.
Quanto ao segundo caso afirmou que a mãe da Secretária Municipal
de Cultura e Turismo somente entrou no quadro societário da
empresa para preservar o nome da empresa fundada por ente de
sua família.
Em sede de análise, entende-se que: quanto à contratação de
empresa, em que servidor, ou parente próximo de servidor, participa
de quadro societário, não resta dúvidas que se trata presunção da
infringência ao Princípio da Impessoalidade, visto que a posição
ocupada pelo sócio-servidor/parente pode gerar influência na
contratação administrativa. Porém, trata-se de uma presunção iuris
tantum, ou seja, relativa, admitindo-se a prova em contrário.
O Defendente trouxe documentação às fls. 1263/1265 que trata da
alteração contratual da empresa contratada, na qual ocorre a cessão
de cotas entre Helder Sabino e Nali Ambrosim. Pelo que se depreende
dos documentos, o Sr. Helder Sabino cede e transfere suas cotas no
valor de R$ 7.550,00 para Nali Ambrosim em 30 de Janeiro de 2006.
Pode-se notar ainda que o Capital Social permaneceu inalterado, no
valor de R$ 10.000,00. Fazendo a proporção de quotas do capital
tem-se:
SÓCIO
Carlos dos Santos
Helder Sabino
CAPITAL SOCIAL

QUOTA
2.450 cotas no valor de R$ 1,00.
7.550 cotas no valor de R$ 1,00.
10.000 cotas no valor de R$ 1,00

PORCENTAGEM
24,5%
75,5%
100%

Diante do exposto, não há que se falar que o servidor Helder Sabino
possuía somente 8% do Capital Social, mas 75,5%. Urge a análise
de avaliar se havia influência significativa do servidor.
Sobre o tema “Influência Significativa”, é válido utilizar-se da
legislação contábil, ainda que analogicamente, adaptando ao caso
concreto. A Lei nº 6404/64 traz as disposições legais sobre influência
significativa no que tange ao poder de gerência de uma empresa em
outra (controlada ou coligada):
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. (...)
§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
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financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for
titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da
investida, sem controlá-la.
Assim, entende-se que influência significativa é a situação em que
há poder de gerência seja pela titularidade de mais de 20% (quando
capital social for muito ramificado) ou quando há maioria do capital
votante.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – emitiu o
Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) que trata da Correlação
com as Normas Internacionais de Contabilidade IAS 28, trazendo
apontamento sobre a influência significativa:
5. Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por meio de
controladas, por exemplo), vinte por cento ou mais do poder de
voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa,
a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Por
outro lado, se o investidor detém, direta ou indiretamente (por
meio de controladas, por exemplo), menos de vinte por cento do
poder de voto da investida, presume-se que ele não tenha influência
significativa, a menos que essa influência possa ser claramente
demonstrada. A propriedade substancial ou majoritária da investida
por outro investidor não necessariamente impede que um investidor
tenha influência significativa sobre ela.
Depreende-se de tal análise que a influência significativa deve ser
avaliada em cada caso. Dessa forma, em relação ao caso concreto
entende-se que o servidor possuía sim influência significativa sobre
a Sociedade considerando-se que sua cota-parte era o triplo da cota
do outro associado.
Da mesma forma, a transmissão da totalidade dessas quotas para
a Sra. Nali Ambrosim acaba por transferir também a capacidade de
influir na administração da Empresa. Inclusive, à fl. 1264, na 5ª
Cláusula, estipula-se que a administração da sociedade caberá à
sócia Nali Ambrosim.
Assim, a relação de parentesco em primeiro grau na linha reta
(ascendência/descendência) permite afirmar que afronta-se o
princípio da Impessoalidade.
Caberia ao Citado comprovar que não havia influência significativa
na Empresa, quanto ao Sr. Helder Sabino, e também, que não havia
gerência da mãe da Secretária Municipal.
Diante do exposto, não comprovada a heterogenia das esferas
pública e privada, opina-se pela manutenção da irregularidade, por
afronta ao princípio da impessoalidade.
2.4 Assinatura de contrato por pessoa não pertencente ao quadro de
sócios da Empresa (item 4 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao Artigo 50 da Lei nº 8.666/93 e ao
Princípio da Legalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte irregularidade:
A equipe técnica constatou que o contrato nº 001.02987/05 foi
assinado, em 31/05/2005, por Lúcia Helena Ambrosim.
No entanto, Lúcia Helena Ambrosim não poderia assinar o contrato
supracitado já que não pertencia ao quadro de sócios da empresa,
pois havia deixado a sociedade em 07/03/2005, conforme contrato
social. Cabe ressaltar que não consta do processo de contratação
procuração ou outro instrumento formal que autorizasse que tal ato
fosse praticado.
Pelo exposto, a equipe técnica conclui que há indicativo de
irregularidade neste item da denúncia, pois a Administração não
pode celebrar contrato com terceiros estranhos ao procedimento
licitatório, sob pena de nulidade, conforme art. 50 da Lei 8.666/93.
Justificativas
O Defendente apresentou suas razões nos seguintes termos:
Neste ponto, constou do Relatório de Auditoria que. em síntese,
que a Sra. Lúcia Helena Ambrosim não era mais sócia da empresa
quando assinou o contrato em data de 31/05/2005.
Ocorre que uma análise detida dos contratos sociais da empresa
e da declaração do Contador (docs.08), prova que a Sra. Lucia H.
Ambrosim somente se desligou da empresa em data de 08/09/2005.
É de clara percepção que existem duas alterações datadas pelo
computador utilizado corno sendo em 07/03/2005.
Contudo, a primeira teve o reconhecimento de firma em 21/08/2005
e foi protocolada na Junta Comercial do Est. do Esp. Santo em
30/05/2005. A segunda alteração, apesar de constar a data de
07/03/2005, foi assinada e teve o reconhecimento de firma em
08/09/2005, sendo protocolada na Junta Comercial em data de
15/09/2005.
Como dito, e os documentos corroboram com a declaração do
Contador da empresa, Sr. Juliano Pícoli, no início de setembro de
2005, optou-se por fazer urna nova alteração contratual, o contador
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aproveitando de seu arquivo no computador laborou na confecção
do documento, sem contudo, alterar a data. E foi o que ocorreu.
Análise
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de
representação jurídica do assinante do contrato administrativo, visto
que não integrava o quadro societário à época.
O Defendente afirmou se tratar de erro material, que o efetivo
desligamento ocorreu em período posterior à assinatura do contrato.
Em sede de análise, analisando a documentação trazida pelo
Defendente, principalmente o verso da fl. 1307, nota-se que o
registro de alteração contratual ocorreu em 15/09/2005.
Levando em conta as disposições legais do Código Civil de 2002,
entende-se válida e vigente as alterações contratuais que forem
levadas ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme se
depreende da leitura do parágrafo único do art. 999 c/c art. 998:
Art. 998. Nos trinta dias subseqüentes à sua constituição, a
sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. (...)
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto
matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos
os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de
votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação
unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será
averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo
antecedente.
Dessa forma, imputa-se válida a alteração quando realizada a
averbação no local competente, que no caso seria a Junta Comercial.
Diante da documentação acostada pela Defesa e pela disposição
legal, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.5 Não-apresentação da Certidão Negativa de Débito da Previdência
Social por ocasião da formalização do processo de Inexigibilidade de
Licitação (item 5 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao Artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte irregularidade:
A equipe técnica verificou que não foi anexada ao processo nº
2987/2005 (Inexigibilidade de Licitação) a Certidão Negativa de
Débito da Previdência Social, descumprindo o inciso IV do artigo 29
da Lei 8.666/93.
Justificativas
O Defendente apresentou suas razões de justificativas nos seguintes
termos:
Tanto a Comissão Permanente de Licitação, quanto os responsáveis
da empresa informaram ao Justificante que no período da assinatura
do contrato as Unidades de Atendimento da Receita Previdenciária
estavam com servidores em greve não sendo possível a impressão
da CND via on line ou sua obtenção nos balcões da Receita
previdenciária conforme provam as Resoluções 002/003/004 do
Ministério da Previdência Sócia, ora juntadas (doc. 08).
Contudo, o Defendente prova através da juntada das guias
previdenciárias devidamente quitadas, entregues pela empresa
CNTC Aquática Ltda, que a mesma detinha regularidade de situação
junto à Previdência Social, não existindo óbice ao firmamento do
Contrato. Segundo declarações da CPL, as referidas guias foram
apresentadas quando da assinatura do contrato.
A norma do inciso IV do art. 29 alude à prova de regularidade
“demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei”. Ora, a documentação acostada demonstra
o regular cumprimento dos encargos (docs.08).
Análise
A equipe de auditoria apontou a ausência de certidões negativas de
débito com a Previdência Social.
O Defendente juntou as guias previdenciárias pagas e justificou a
ausência das certidões pelas Resoluções 002, 003 e 004, de 2005,
da Secretaria da Receita Previdenciária.
Em sede de análise não há que se acatar as alegações defensivas,
visto que a documentação apresentada não demonstra a
regularidade perante a Previdência Social, somente o pagamento de
guias previdenciárias.
As afirmações de que não foram obtidas as Certidões por força de
paralisação dos servidores da previdência não merecem prosperar,
ainda que embasada nas Resoluções 002, 003 e 004 de 2005. Isso
se dá porque o texto de tais resoluções SOMENTE amplia a vigência
das antigas Certidões Negativas, em virtude da paralisação.
Não há nestes instrumentos regulamentares a desobrigação de
apresentação da Certidão Negativa de Débito. Ressalta-se que,
ainda que houvesse tal determinação, esta não valeria visto que
a obrigação decorre de lei, e somente por lei poderia haver a
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desobrigação, trata-se do Princípio do Paralelismo das Formas.
Entende-se que deveria ter sido juntada, posteriormente, a
documentação faltante, a fim de saneamento do processo de
licitação. Fato que não ocorreu.
Diante do exposto, considerando o descumprimento de disposição
legal, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.6 Utilização indevida do instrumento formal da Inexigibilidade de
Licitação para contratação de Empresa (item 6 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao Artigo 25, da Lei nº 8.666/93;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte irregularidade:
A equipe técnica constatou que as contratações, ocorridas no período
de 2005 a 2007, da empresa “Centro de Natação e Terapia Corporal
Aquática Ltda.”, realizadas através de inexigibilidade de licitação,
não se enquadraram nos requisitos enumerados no artigo 25 da Lei
nº 8.666/93.
Justificativas
O Defendente apresentou as seguintes razões de justificativa:
A ausência de pluralidade de alternativas de contratação fica
demonstrada pela documentação anexa:
a)
Certidão do Departamento de Receita e Tributação,
constante do documento 08, mostra que “no período de 26/04/1994
até 07/08/2009, só havia e só há a empresa Aquática Centro de
Natação, Ginástica e Terapia Corporal Ltda., registrada junto a
este Departamento de Receita e Tributação, com objeto social
que compreende ginástica (hidroginástica), natação, musculação,
terapia corporal, danças, artes marciais, dentre outros”;
b)
A aludida empresa foi contratada pelo Contrato n°082/98.
pelo Município de Castelo com inexigibilidade de licitação, para
atividades similares àquelas constantes do contrato ora examinado,
sem que tenha havido qualquer impugnação pelo órgão de contas.
c)
Em 2008, o Município de Castelo realizou licitação para
os mesmos serviços, restando deserta no que tange a outros
interessados, o que demonstra a inviabilidade de competição pela
inexistência de mercado de serviços concorrencial homogêneo (art.
25, II, Lei de Licitações).
Análise
A equipe de auditoria de forma genérica apontou que a contratação
por inexigibilidade não se enquadra nos requisitos do artigo 25 da
Lei de Licitações e Contratos, porém, não apresentou a situação
fática ou as razões que levaram a tal apontamento.
O Defendente alegou se tratar da impossibilidade de competição,
por se tratar de serviço prestado somente por aquela Empresa.
Para tanto acostou documentação comprovando a unicidade do
prestador daquele objeto perante a Receita Municipal. Apresentou
ainda o procedimento licitatório no exercício de 2008 que não foi
completado por ausência de concorrência, ou seja, deserta.
Em sede de análise deve-se fazer um apontamento sobre as
alegações da equipe de auditoria. A afirmação genérica de que
não foram cumpridos os requisitos do artigo 25, sem que fosse
apresentada base fática para tal afirmação, afronta a ampla defesa
e o contraditório, visto que não há especificação das imputações das
quais o gestor deverá se defender.
Sobre ônus da prova, entende-se ser a consequência da aplicação
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, como afirma
Ulisses Jacoby:
Efetivamente, todo juízo de mérito a ser desenvolvido no âmbito do
Tribunal de Contas é apenas antecedido pela coleta de informações,
documentos e outros elementos de convicção, para sustentar
as expressões da comissão de TCE e, mais tarde, amparar o
indiciamento ou acusação. (...)
Diante do exposto, entendendo que as alegações de auditoria
foram genéricas e levando em conta a documentação acostada pelo
Defendente, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.7 Não-Vinculação do Contrato ao Instrumento Convocatório da
Licitação (item 7 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao artigo 3º, caput, artigo 41, caput e
artigo 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte irregularidade:
O processo de contratação de Assessoria Jurídica de 2005 teve
como objeto definido, tanto na solicitação de compras nº 11/2005
como no edital do Convite nº 008/2005, a contratação de Assessoria
Jurídica, enquanto que no Contrato nº 01.0631/2005 firmado, o
objeto constou como contratação de Assessoria Administrativa.
Justificativas
O Defendente apresentou suas razões de justificativas nos seguintes
termos:
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É bem verdade, que a solicitação inaugural do processo de licitação, a
cláusula descritiva do objeto no Edital e a minuta do contrato anexada
ao edital, trazem a expressão ASSESSORIA JURÍDICA. Porém, após,
formalizado o processo de licitação, quando da lavratura do contrato
para as assinaturas, o digitador, talvez aproveitando outro modelo
já arquivado no computador, inseriu a palavra ADMINISTRATIVA
quando seria JURÍDICA. (...)
Em seu magistério, Marçal assinala que o que se deve exigir é a
compatibilidade intrínseca, não a mera e simples reiteração mecânica
de termos e expressões. Logo, entendemos que a digitação incorreta
de uma palavra não descaracterizou ou mesmo desvinculou o
contrato ao instrumento convocatório. O objeto do contrato foi
cumprido conforme previa o edital e não houve qualquer prejuízo
ao erário público. É o prova a juntada de toda documentação dos
serviços prestados pela Assessoria Jurídica.
Análise
A auditoria apontou como irregular a contratação de assessoria
administrativa, considerando-se que fora licitada assessoria jurídica.
Entendeu que não foi respeitada a vinculação ao edital.
O Defendente apontou se tratar de erro material, trocando-se
a palavra “jurídica” por “administrativa” durante a confecção do
contrato.
Vale a análise da documentação acostada ao Relatório de Auditoria,
para que seja verificada a existência ou não do erro alegado pelo
Defendente. Às fls. 1044/1073 tem-se o procedimento licitatório em
comento, no qual tem por objeto assessoria jurídica.
•
Fls. 1049/1053 - são páginas referentes ao Convite, cujo
objeto se trata de assessoria jurídica.
•
Fls. 1067 – Trata-se da proposta do vencedor, advogado,
cujo preço global monta R$ 48.000,00.
•
Fls. 1069 – Publicação do resumo do contrato, cujo
contratado é o advogado, o preço global monta R$ 48.000,00 e o
objeto é assessoria administrativa.
•
Fls. 1070/1073 – Contrato 0631/2005, cujo objeto é
assessoria administrativa, contratando-se o advogado vencedor do
convite, tendo como valor global monta R$ 48.000,00.
Diante da documentação analisada, entende-se que assente
razão as afirmações Defensivas, visto que a única diferença entre
o procedimento licitatório – Convite 008/2005 – e o contrato –
0631/2005 – é o termo adjetivo à assessoria, neste “administrativa”,
naquele “jurídica”.
Levando em conta que o valor, o contratado ser advogado e o Convite
008/2005 referir-se a assessoria jurídica, é plausível e razoável
entender tratar-se de erro material, de digitação.
Diante do exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.8 Ausência de Concurso Público (item 7 da ITI nº 347/2009)
Base Legal: Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
Auditoria
A equipe de auditoria apontou a seguinte irregularidade:
A equipe técnica, analisando os contratos nos 01.0631/2005 e
01.1694/2006, cujos objetos são, respectivamente, a prestação de
serviços de assessoria administrativa e jurídica, constatou que esses
serviços são de natureza contínua e rotineira. Sendo assim, deveriam
ser realizados por servidores públicos concursados, conforme art.
37, inc. II, da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que a Procuradoria Municipal apresentou um
documento justificando a necessidade da contratação supra, em
função do acúmulo de serviços, o que no entanto não descaracteriza
a indicação de concurso público para o provimento da vaga.
Justificativas
A Defesa apresentou as seguintes razões:
Eminentes Julgadores, a Administração Pública não poderia parar
suas atividades por ter ocorrido a mudança de governo. O atual
gestor necessitava de pessoas qualificadas para atuar na área de
análise e elaboração de projetos e licitações, bem como para ofertar
pareceres em serviços especializados e de relevante interesse
público (licitações, projetos e convênios). E não tinha, naquele
momento qualquer possibilidade de realização de concurso público,
o que somente foi feito após a edição do Novo Plano de Cargos e
Vencimentos.
Como se disse, para efetivação destes serviços, a Administração
entendeu por realizar os procedimentos licitatórios. Salienta-se,
que é prática comum nas Administrações Públicas, quer seja a nível
nacional, estadual ou municipal a contratação de assessoria jurídicas
(ver editais juntados). (...)
Esclarece ainda, a mesma justificativa, agora com a documentação
juntada, que no ano de 2005, a Prefeitura Municipal contava com
1 (uni) 1 Defensor Público Municipal e 3 (três) Advogados, TODOS
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COM CARGA HORÁRIA DIMINUTA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS
OU 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, conforme fixado na Lei Municipal
n°2.190 de 07/10/2003, (doc.014).
Sobre o acúmulo de serviços na Procuradoria, para provar que é
fato, o Justificante traz os andamentos dos processos que tramitam
na Justiça Comum. na Justiça Especializada Trabalhista e na Justiça
Federal, que já somam mais de 1.800 (UM MIL E OITOCENTOS)
PROCESSOS, dos quais o Município de Castelo é parte (doc.015).
Além disso, existem os processos administrativos, que ano de 2007,
atingiram a marca de 13.807 (Treze Mil, Oitocentos E Sete) Processos
Protocolados, e no ano de 2008 a julho de 2009, JÁ SOMAM UM
TOTAL DE 24.868 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA
E OITO) PROCESSOS PROTOCOLADOS, conforme faz prova a certidão
expedida pela Secretaria Municipal de Administração (doc.016).
Análise
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de
concurso público para contratação de atividade-fim do Município.
O Defendente alegou se tratar de dificuldade da Administração
em realizar concurso público, e que os serviços eram necessários.
Assegurou que a assessoria jurídica é prática comum administrativa,
e que devido ao grande volume de processos, optou pela contratação
dessa forma.
Em sede de análise, não merecem prosperar as razões defensivas,
visto que tratou-se de contratação de atividade-fim, sem concurso
público, em virtude do aumento extraordinário de serviço.
As terceirizações, como notório, são admitidas apenas para as
atividades-meio da Administração Pública. Ou seja, toda e qualquer
terceirização que alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade
da Administração Pública é considerada ilícita.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas é pacífica em
afirmar a irregularidade nas contratações de mão-de-obra para
realização de atividades-fim, como exemplo o acórdão TC 178/2012
e acórdão TC 196/2012.
Ressalta-se que, pela situação narrada em razões defensivas,
poderia ter sido realizada a contratação temporária descrita no
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, por estarem presentes a
necessidade temporária e o excepcional interesse público:
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: (...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
Assim, diante do exposto, não havendo fundamentos suficientes
para elidir as afirmações da equipe de auditoria, opina-se pela
manutenção da irregularidade.
3
CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1
Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente denúncia, tendo em vista
o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1
Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do
bem expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de
terceiros (conforme item 2.1 desta Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 34 do Decreto-lei nº 3.365, de
21/06/1941;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.2
Contratação de Empresa cujos sócios eram Servidores
Públicos Municipais ou possuíam relação de parentesco com
Servidores (conforme item 2.3 desta Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, Artigo
9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e ao Princípio da Impessoalidade,
artigo 37, caput, da Constituição Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.3
Não-apresentação da Certidão Negativa de Débito da
Previdência Social por ocasião da formalização do processo de
Inexigibilidade de Licitação (conforme item 2.5 desta Instrução
Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.4
Ausência de Concurso Público (conforme item 2.8 desta
Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
2.3 Isso posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º, IV da Res.
nº 261/2013, conclui-se opinando por:
2.3.1. Rejeitar a Preliminar de Coisa Julgada apontada pelo
Defendente conforme item 1 desta Instrução Conclusiva;
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2.3.2. Acolher as razões de justificativa, excluindo a responsabilidade
do senhor Cleone Gomes do Nascimento, pelo disposto nos itens
2.2, 2.4, 2.6 e 2.7;
2.3.3. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Cleone Gomes do
Nascimento, em razão da irregularidade disposta nos itens 2.1, 2.3,
2.5 e 2.8 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.4 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao denunciante do
teor da decisão final a ser proferida, conforme preconiza o artigo
307, § 7º da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES).
– grifei e negritei
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou ponto
a ponto as irregularidades, relativamente aos itens: 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva nº
3396/2013, tendo opinado pela manutenção das irregularidades ali
indicadas, bem como opinado pelo afastamento das irregularidades
relativas aos itens 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7 da sobredita Instrução Técnica
Conclusiva, sendo que o douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica em suas razões.
Assim, analisando os itens objeto de pronunciamento da área
técnica, anuo com seus termos, como o fez o Ministério Público
Especial de Contas, afastando as irregularidades dos itens 2.2, 2.4,
2.6 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva, bem como mantendo as
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.3, 2.5 e 2.8 em face das
razões expendidas pelo gestor.
Já no que se refere às irregularidades descritas e mantidas pelo
corpo técnico, em que entendo de forma divergente, enfrentaremos
uma à uma, nos seguintes termos:
2.3
Contratação de Empresa cujos sócios eram Servidores
Públicos Municipais ou possuíam relação de parentesco com
Servidores (item 3 da ITI nº 347/2009).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº 3396/2013, em
síntese, informa que “a equipe de auditoria apontou como irregular
a contratação de Empresas que eram compostas por servidor da
administração e/ou parente próximo”, embora o defendente em
suas alegações de defesa justifica que no primeiro caso o servidor
municipal possuía 8% das cotas da empresa, não detendo poder
de gerência, sendo que o cargo que ocupava dificilmente possuiria
influência na Secretaria de outra pasta.
Alega, ainda, o subscritor da sobredita Instrução Técnica Conclusiva,
que “a relação de parentesco em primeiro grau na linha reta
(ascendência/descendência) permite afirmar que se afronta o
princípio da Impessoalidade”, cabendo ao citado comprovar “que
não havia influência significativa na Empresa, quanto ao Sr. Helder
Sabino, e, também, que não havia gerência da mãe da Secretária
Municipal”.
Entrementes, entendo que as ações dos gestores públicos devem
pautar-se sempre na busca do atendimento aos princípios norteadores
da atividade administrativa e da proteção à isonomia, calcados na
moralidade e na eficiência, como bem leciona Marçal Justen Filho,
em sua obra Lei de Licitações e Contratos Administrativos, verbis:
Considera-se um risco a existência de relações pessoais entre
os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que
licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir distinções
incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano é
suficiente para que a lei se acautele.
[...] O impedimento consiste no afastamento preventivo daquele
que, por vínculos pessoais com a situação concreta, poderia obter
benefício especial e incompatível com o princípio da isonomia. O
impedimento abrange aqueles que, dada a situação específica em
que se encontram, teriam condições (teoricamente) de frustrar a
competitividade, produzindo benefícios indevidos e reprováveis para
si e para terceiro. - grifei e negritei
A lei de licitações, acerca do tema assim versa:
Art. 9º — Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
[...]
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação. grifei e negritei
Ocorre que o dispositivo legal é claro quanto ao impedimento da
participação de determinadas pessoas na licitação, resguardando a
moralidade pública e a isonomia e, da leitura do inciso III, supramencionado, abstrai-se que, expressamente, restou impedido
de participar da licitação o servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante responsável pelo certame, além de empresas
cujos sócios, administradores, empregados, controladores, sejam
servidores ou dirigentes dos órgãos contratantes.
Obviamente que num primeiro momento referidas contratações
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alcançam aquelas relativas entre prefeitos e a municipalidade e, por
extensão, a sua participação em processos licitatórios, no lecionar
de Marçal Justen Filho: a simples potencialidade do dano é suficiente
para que a lei se acautele.
Devo trazer à colação, o entendimento mais recente e predominante
do Tribunal de Contas da União – TCU, que nos termos do Acórdão
nº 607/2011 do Plenário, cujo Relator fora o Ministro substituto
André Luís Carvalho, assim se posicionou, litteris:
[...] a irregularidade verificada no item 3.4 acima afronta os princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade que devem
orientar a atuação da Administração Pública e, mesmo que a Lei
n. 8.666, de 1993, não possua dispositivo vedando expressamente
a participação de parentes em licitações em que o servidor público
atue na condição de autoridade responsável pela homologação do
certame, vê-se que foi essa a intenção axiológica do legislador ao
estabelecer o art. 9º dessa Lei, em especial nos §§ 3º e 4º, vedando
a prática de conflito de interesse nas licitações públicas, ainda mais
em casos como o ora apreciado em que se promoveu a contratação
de empresa do sobrinho do prefeito mediante convite em que apenas
essa empresa compareceu ao certame. - grifei e negritei
Deste modo, é dever de todo administrador demonstrar no
procedimento licitatório que promoveu a maior competitividade
possível, que houve a mais ampla, detalhada irrestrita demonstração
de lisura.
Nessa mesma linha de entendimento, é o magistério do jurista José
dos Santos Carvalho Filho, que afirma:
O direito condena condutas dissociadas dos valores jurídicos e
morais. Por isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado
ao administrador conduzir-se de modo ofensivo à ética e à moral. A
moralidade está associada à legalidade: se uma conduta é imoral,
deve ser invalidada. - grifei e negritei
Apesar de o conceito de moral ser aberto, ele pode e deve ser
determinado pelo aplicador do direito, nos casos concretos, afinal a
moralidade administrativa distingue-se da moral comum.
A moral administrativa é um conceito jurídico heterônomo, isto é
não pode ser determinado pelo próprio agente (no caso o Prefeito
e o Vice-prefeito), mas por algo externo a ele, principalmente por
normas jurídicas editadas pelo Estado.
Assim, na ausência de vedação expressa, na Lei nº 8.666/93, de
participação em certame licitatório de parentes de servidores ou
agentes políticos, cabe ao gestor público que realiza a licitação
observar atentamente os princípios norteadores da administração
pública, sobretudo os da moralidade, isonomia, impessoalidade e
competitividade, visando, com isso, a uma atuação administrativa
voltada à satisfação do interesse primário, qual seja a supremacia
do interesse público.
Necessário frisar que nessa espécie de contratação, o Administrador
deve demonstrar cabalmente nos autos do procedimento licitatório,
o atendimento aos princípios da moralidade, da impessoalidade, de
modo a evitar eventuais suspeitas de favorecimento nos sobreditos
certames.
A irregularidade em questão foi debatida nos autos do Processo
TC nº 8986/2010, sendo esta matéria pacificada por esta Corte de
Contas, nos termos do Parecer Consulta nº 035/2013.
Em sendo assim, como restou consignado naqueles autos, entendo
que não estão impedidos de participar de processo licitatório e
de contratar com a Administração Pública, qualquer pessoa que
tenha parentesco até o terceiro grau com o Vice-Prefeito Municipal,
devendo demonstrar que foram observados os princípios da
moralidade, isonomia, impessoalidade e a maior competitividade
possível no certame respectivo, razão pela qual afasto a presente
irregularidade.
2.8
Ausência de Concurso Público (item 7 da ITI nº
347/2009).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº 3396/2013,
em síntese, informa que “a equipe de auditoria apontou como
irregularidade a ausência de concurso público para contratação de
atividade-fim do Município”, embora tenha o defendente alegado
em “se tratar de dificuldade da Administração em realizar concurso
público, e que os serviços eram necessários”, assegurando “que a
assessoria jurídica é prática comum administrativa, e que devido ao
grande volume de processos, optou pela contratação dessa forma”.
O subscritor da referida Instrução Técnica Conclusiva alega,
ainda, que “em sede de análise, não merecem prosperar as razões
defensivas, visto que se tratou de contratação de atividade-fim, sem
concurso público, em virtude do aumento extraordinário de serviço”,
sendo as terceirizações “admitidas apenas para as atividades-meio
da Administração Pública, ou seja, toda e qualquer terceirização que
alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade da Administração
Pública é considerada ilícita”.
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O subscritor da sobredita Instrução informa, também, que “a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas é pacífica em
afirmar a irregularidade nas contratações de mão-de-obra para
realização de atividades-fim, como exemplo o acórdão TC 178/2012
e acórdão TC 196/2012”.
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter
eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das
atividades de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição
2. A alegada inércia da Administração não pode ser punida em
detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em
risco o princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 2309-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO
DJ 24-02-2006 PP-00007)
Aí, a par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo
que a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão da
atividade de consultora que, de forma iminente, estaria prejudicada
quanto à sua ação mínima.
Além disso, a terceirização de serviços ocorrida resultou em
adimplência contratual, isto é, no pagamento dos valores contratados
pela Administração Pública, bem como na contraprestação dos
serviços ao jurisdicionado, caracterizando relação consolidada, em
razão da presunção de constitucionalidade das normas.
Em sendo assim, afasto a irregularidade indicada pela área técnica
e o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
entendendo que está evidenciado o interesse público na contratação
com vistas a dar continuidade na ação estatal.
No mais, adoto, parcialmente, como razões de decidir o opinamento
da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº
3396/2013, bem como do Parecer, exarado, às folhas 3329 do douto
Parquet de Contas, quanto à procedência da presente denúncia, tão
somente quanto as irregularidades constantes dos itens 2.1, e 2.5
da referida Instrução Técnica Conclusiva.
Por todo o exposto, acompanhando, parcialmente, o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO,
preliminarmente, pelo não acolhimento da preliminar de coisa
julgada, conforme apontado pela área técnica, assim como pela
PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DENÚNCIA, tendo em vista as
irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.5, na Instrução Técnica
Conclusiva nº 3396/2013, aplicando-lhe multa pecuniária, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 389, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte de Contas – Resolução TC nº
261/2013.
VOTO, ainda, no sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas assim delibere:
1.
Afaste as irregularidades constantes da Instrução Técnica
Conclusiva nº 3396/2013, quais sejam: item 2.3 - Contratação
de Empresa cujos sócios eram Servidores Públicos Municipais
ou possuíam relação de parentesco com Servidores e Item 2.8 Ausência de Concurso Público, em face das razões antes expendidas;
2.
Determine ao atual gestor que evite a utilização de mão de
obra terceirizada quando for possível a utilização de quadro próprio
de pessoal, bem como observe o conteúdo normativo dos princípios
constitucionais, fundamentando devidamente a contratação de
empresas em que figurem parentes no quadro societário, com vistas
a observar o princípio da isonomia.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se os
autos ao Parquet de Contas para acompanhamento do decidido.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Relatório
Solicitei vistas destes autos de denúncia formulada por cidadão
em face da Prefeitura Municipal de Castelo, acerca de supostas
irregularidades ocorridas entre os exercícios de 2005 e 2008, sob
responsabilidade do Senhor Cleone Gomes do Nascimento, Prefeito
Municipal à época dos fatos.
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A denúncia foi apurada e elaborado o Relatório de Auditoria de
Denúncia RA-D 17/2009, contendo indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 347/2009, que ensejou
a citação do responsável; suas justificativas foram analisadas na
Instrução Técnica Conclusiva 3396/2013 do NEC, que concluiu pela
procedência da denúncia, com aplicação de multa ao responsável,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1
Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do
bem expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de
terceiros (item 2.1 da Instrução Conclusiva)
3.1.2
Contratação de empresa cujos sócios eram servidores
públicos municipais ou possuíam relação de parentesco com
servidores (item 2.3 da Instrução Conclusiva)
3.1.3
Não-apresentação da certidão negativa de débito da
Previdência Social por ocasião da formalização do processo de
inexigibilidade de licitação (tem 2.5 da Instrução Conclusiva)
3.1.4
Ausência de concurso público (item 2.8 da Instrução
Conclusiva)
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
5198/2013, da lavra do Procurador de Contas Luís Henrique
Anastácio da Silva acolhe e acompanha a ITC 3396/2013.
Às fls. 3334 o Conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, Relator deste processo, profere voto também no sentido
da procedência da denúncia, mas afastando as irregularidades
constantes dos itens 3.1.2 - Contratação de empresa cujos sócios
eram servidores públicos municipais ou possuíam relação de
parentesco com servidores (item 2.3 da Instrução Conclusiva)
e 3.1.4 – ausência de concurso público (item 2.8 da Instrução
Conclusiva).
O Relator vota ainda pela aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) e por que este Tribunal determine ao atual gestor que
evite a utilização de mão de obra terceirizada quando for possível
a utilização de quadro próprio de pessoal, bem como observe o
conteúdo normativo dos princípios constitucionais, fundamentando
devidamente a contratação de empresas em que figurem parentes
no quadro societário, com vistas a observar o princípio da isonomia.
Por despacho às fls. 3363 vieram os autos a este Gabinete por
pedido de vistas.
2 Fundamentação
São dois os pontos de divergência existentes neste processo, em
que o Relator discorda do opinamento da área técnica.
Passo à análise desses pontos, considerando a argumentação da ITC
3396/2013 e do voto do Relator.
2.3 Contratação de Empresa cujos sócios eram Servidores Públicos
Municipais ou possuíam relação de parentesco com Servidores (item
3 da ITI 347/2009)
A ITC se manifestou nos seguintes termos:
A equipe de auditoria apontou como irregular a contratação de
Empresas que eram compostas por servidor da administração e/ou
parente próximo.
O Defendente alegou como justificativas que no primeiro caso o
servidor municipal possuía 8% das cotas da empresa, não detendo
poder de gerência. Aduziu ainda que pelo cargo que ocupava
dificilmente possuiria influência na Secretaria de outra pasta.
Quanto ao segundo caso afirmou que a mãe da Secretária Municipal
de Cultura e Turismo somente entrou no quadro societário da
empresa para preservar o nome da empresa fundada por ente de
sua família.
Em sede de análise, entende-se que: quanto à contratação de
empresa, em que servidor, ou parente próximo de servidor, participa
de quadro societário, não resta dúvidas que se trata presunção da
infringência ao Princípio da Impessoalidade, visto que a posição
ocupada pelo sócio-servidor/parente pode gerar influência na
contratação administrativa. Porém, trata-se de uma presunção iuris
tantum, ou seja, relativa, admitindo-se a prova em contrário.
O Defendente trouxe documentação às fls. 1263/1265 que trata da
alteração contratual da empresa contratada, na qual ocorre a cessão
de cotas entre Helder Sabino e Nali Ambrosim. Pelo que se depreende
dos documentos, o Sr. Helder Sabino cede e transfere suas cotas no
valor de R$ 7.550,00 para Nali Ambrosim em 30 de Janeiro de 2006.
Pode-se notar ainda que o Capital Social permaneceu inalterado, no
valor de R$ 10.000,00. Fazendo a proporção de quotas do capital
tem-se:
SÓCIO
Carlos dos Santos
Helder Sabino
CAPITAL SOCIAL

QUOTA
2.450 cotas no valor de R$ 1,00.
7.550 cotas no valor de R$ 1,00.
10.000 cotas no valor de R$ 1,00

PORCENTAGEM
24,5%
75,5%
100%

Diante do exposto, não há que se falar que o servidor Helder Sabino
possuía somente 8% do Capital Social, mas 75,5%. Urge a análise
de avaliar se havia influência significativa do servidor.
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Sobre o tema “Influência Significativa”, é válido utilizar-se da
legislação contábil, ainda que analogicamente, adaptando ao caso
concreto. A Lei 6404/64 traz as disposições legais sobre influência
significativa no que tange ao poder de gerência de uma empresa em
outra (controlada ou coligada):
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. (...)
§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora
for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da
investida, sem controlá-la.
Assim, entende-se que influência significativa é a situação em que
há poder de gerência seja pela titularidade de mais de 20% (quando
capital social for muito ramificado) ou quando há maioria do capital
votante.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – emitiu o
Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) que trata da Correlação
com as Normas Internacionais de Contabilidade IAS 28, trazendo
apontamento sobre a influência significativa:
5. Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por meio de
controladas, por exemplo), vinte por cento ou mais do poder de
voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa,
a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Por
outro lado, se o investidor detém, direta ou indiretamente (por
meio de controladas, por exemplo), menos de vinte por cento do
poder de voto da investida, presume-se que ele não tenha influência
significativa, a menos que essa influência possa ser claramente
demonstrada. A propriedade substancial ou majoritária da investida
por outro investidor não necessariamente impede que um investidor
tenha influência significativa sobre ela.
Depreende-se de tal análise que a influência significativa deve ser
avaliada em cada caso. Dessa forma, em relação ao caso concreto
entende-se que o servidor possuía sim influência significativa sobre
a Sociedade considerando-se que sua cota-parte era o triplo da cota
do outro associado.
Da mesma forma, a transmissão da totalidade dessas quotas para
a Sra. Nali Ambrosim acaba por transferir também a capacidade de
influir na administração da Empresa. Inclusive, à fl. 1264, na 5ª
Cláusula, estipula-se que a administração da sociedade caberá à
sócia Nali Ambrosim.
Assim, a relação de parentesco em primeiro grau na linha reta
(ascendência/descendência) permite afirmar que afronta-se o
princípio da Impessoalidade.
Caberia ao Citado comprovar que não havia influência significativa
na Empresa, quanto ao Sr. Helder Sabino, e também, que não havia
gerência da mãe da Secretária Municipal.
Diante do exposto, não comprovada a heterogenia das esferas
pública e privada, opina-se pela manutenção da irregularidade, por
afronta ao princípio da impessoalidade.
Voto do Relator:
Entrementes, entendo que as ações dos gestores públicos devem
pautar-se sempre na busca do atendimento aos princípios norteadores
da atividade administrativa e da proteção à isonomia, calcados na
moralidade e na eficiência, como bem leciona Marçal Justen Filho,
em sua obra Lei de Licitações e Contratos Administrativos, verbis:
Considera-se um risco a existência de relações pessoais entre
os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que
licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir distinções
incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano é
suficiente para que a lei se acautele.
[...] O impedimento consiste no afastamento preventivo daquele
que, por vínculos pessoais com a situação concreta, poderia obter
benefício especial e incompatível com o princípio da isonomia. O
impedimento abrange aqueles que, dada a situação específica em
que se encontram, teriam condições (teoricamente) de frustrar a
competitividade, produzindo benefícios indevidos e reprováveis para
si e para terceiro. - grifei e negritei
A lei de licitações, acerca do tema assim versa:
Art. 9º — Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação
ou execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
[...]
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação. grifei e negritei
Ocorre que o dispositivo legal é claro quanto ao impedimento da
participação de determinadas pessoas na licitação, resguardando a
moralidade pública e a isonomia e, da leitura do inciso III, supra-
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mencionado, abstrai-se que, expressamente, restou impedido
de participar da licitação o servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante responsável pelo certame, além de empresas
cujos sócios, administradores, empregados, controladores, sejam
servidores ou dirigentes dos órgãos contratantes.
Obviamente que num primeiro momento referidas contratações
alcançam aquelas relativas entre prefeitos e a municipalidade e, por
extensão, a sua participação em processos licitatórios, no lecionar
de Marçal Justen Filho: a simples potencialidade do dano é suficiente
para que a lei se acautele.
Devo trazer à colação, o entendimento mais recente e predominante
do Tribunal de Contas da União – TCU, que nos termos do Acórdão
nº 607/2011 do Plenário, cujo Relator fora o Ministro substituto
André Luís Carvalho, assim se posicionou, litteris:
[...] a irregularidade verificada no item 3.4 acima afronta os princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade que devem
orientar a atuação da Administração Pública e, mesmo que a Lei
n. 8.666, de 1993, não possua dispositivo vedando expressamente
a participação de parentes em licitações em que o servidor público
atue na condição de autoridade responsável pela homologação do
certame, vê-se que foi essa a intenção axiológica do legislador ao
estabelecer o art. 9º dessa Lei, em especial nos §§ 3º e 4º, vedando
a prática de conflito de interesse nas licitações públicas, ainda mais
em casos como o ora apreciado em que se promoveu a contratação
de empresa do sobrinho do prefeito mediante convite em que apenas
essa empresa compareceu ao certame. - grifei e negritei
Deste modo, é dever de todo administrador demonstrar no
procedimento licitatório que promoveu a maior competitividade
possível, que houve a mais ampla, detalhada irrestrita demonstração
de lisura.
Nessa mesma linha de entendimento, é o magistério do jurista José
dos Santos Carvalho Filho, que afirma:
O direito condena condutas dissociadas dos valores jurídicos e
morais. Por isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado
ao administrador conduzir-se de modo ofensivo à ética e à moral. A
moralidade está associada à legalidade: se uma conduta é imoral,
deve ser invalidada. - grifei e negritei
Apesar de o conceito de moral ser aberto, ele pode e deve ser
determinado pelo aplicador do direito, nos casos concretos, afinal a
moralidade administrativa distingue-se da moral comum.
A moral administrativa é um conceito jurídico heterônomo, isto é
não pode ser determinado pelo próprio agente (no caso o Prefeito
e o Vice-prefeito), mas por algo externo a ele, principalmente por
normas jurídicas editadas pelo Estado.
Assim, na ausência de vedação expressa, na Lei nº 8.666/93, de
participação em certame licitatório de parentes de servidores ou
agentes políticos, cabe ao gestor público que realiza a licitação
observar atentamente os princípios norteadores da administração
pública, sobretudo os da moralidade, isonomia, impessoalidade e
competitividade, visando, com isso, a uma atuação administrativa
voltada à satisfação do interesse primário, qual seja a supremacia
do interesse público.
Necessário frisar que nessa espécie de contratação, o Administrador
deve demonstrar cabalmente nos autos do procedimento licitatório,
o atendimento aos princípios da moralidade, da impessoalidade, de
modo a evitar eventuais suspeitas de favorecimento nos sobreditos
certames.
A irregularidade em questão foi debatida nos autos do Processo
TC nº 8986/2010, sendo esta matéria pacificada por esta Corte de
Contas, nos termos do Parecer Consulta nº 035/2013.
Em sendo assim, como restou consignado naqueles autos, entendo
que não estão impedidos de participar de processo licitatório e
de contratar com a Administração Pública, qualquer pessoa que
tenha parentesco até o terceiro grau com o Vice-Prefeito Municipal,
devendo demonstrar que foram observados os princípios da
moralidade, isonomia, impessoalidade e a maior competitividade
possível no certame respectivo, razão pela qual afasto a presente
irregularidade.
RAZÕES DE VOTO:
Da análise do voto do Relator se constata que da argumentação
não decorre a conclusão, eis que todos os argumentos conduzem
à impossibilidade da contratação que atente contra o princípio da
impessoalidade, ainda que a hipótese não seja expressa na Lei
8666/93.
Na verdade, o Relator enriqueceu a discussão com citações
jurisprudenciais e doutrinárias, sempre no sentido de que, mesmo
que o estatuto das licitações não vede expressamente a participação
de parentes de servidores nas licitações em que estes atuem, o
princípio norteador da norma expressa no art. 9º da Lei, constitui
vedação a essa prática.
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Mais ainda, sabe-se que os princípios constitucionais têm força
normativa e que a interpretação da norma legal deve sempre ser
conforme a Constituição, de tal modo que embora a lei não trate
especificamente de proibir a participação de servidores e seus
parentes, bem como das pessoas jurídicas de que façam parte, os
princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade tornam
incorreta essa participação.
Ainda assim, seu voto, após a fundamentação mencionada, é pelo
afastamento da irregularidade, pela inexistência de dispositivo
legal que impeça a participação em licitações de qualquer pessoa
que tenha parentesco até o terceiro grau com o Vice-Prefeito
Municipal,[...].
O Relator menciona ainda o Parecer Consulta 35/2013 deste
Tribunal que trata especificamente da participação em licitações
e consequente contratação de parentes do vice-prefeito, cuja
possibilidade foi negada pela Instrução Técnica OT-C 20/2012 da 8ª
Secretaria de Controle Externo, que por sua vez foi acompanhada
pela manifestação MMPC 799/2012 do Ministério Público de Contas.
Não há, portanto, vínculo entre a argumentação e a conclusão,
assim como não há pertinência entre o fato tratado neste item com
a premissa indicada pelo Relator, porque não se mencionou aqui
qualquer contratação envolvendo parente de vice-prefeito.
Tem-se em concreto a contratação de uma empresa cujo sócio titular
de 75,5 % das cotas era um servidor efetivo da Prefeitura de Castelo
no exercício de 2005 e que a partir de 2006 transferiu suas cotas a
uma nova sócia, mãe da Secretária Municipal de Cultura.
A defesa do Prefeito sustentou-se no argumento de que a participação
societária do servidor Helder Sabino, que posteriormente foi
transferida à Senhora Nali Ambrosin (mãe da Secretária de Cultura)
era de apenas 8% (oito por cento) do capital, o que significaria sua
pequena influência na sociedade.
Ocorre, no entanto, que o defendente trouxe documentação às fls.
1263/1265 que trata da alteração contratual da empresa contratada,
evidenciando que, ao contrário do que afirma na defesa, o Senhor
Helder Sabino cede e transfere suas cotas no valor de R$ 7.550,00
para Nali Ambrosim em 30 de Janeiro de 2006, permanecendo
inalterado o capital social, de R$ 10.000,00, do que decorre que não
há que se falar que o servidor Helder Sabino possuía somente 8%
do Capital Social, mas 75,5%.
Deste modo, entendo que os argumentos de voto do Relator para
divergir da ITC 3396/2013 do NEC e do Ministério Público de Contas,
não possuem pertinência com o tema que aqui se discute, de modo
que deve prevalecer o opinamento da área técnica.
À luz do exposto, acompanho a ITC 3396/2013 e manifestação
MMPC 5198/2013 e VOTO pela manutenção da irregularidade.
2.8 Ausência de Concurso Público (item 7 da ITI 347/2009)
Análise da ITC 3396/2013:
A equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de
concurso público para contratação de atividade-fim do Município.
O Defendente alegou se tratar de dificuldade da Administração
em realizar concurso público, e que os serviços eram necessários.
Assegurou que a assessoria jurídica é prática comum administrativa,
e que devido ao grande volume de processos, optou pela contratação
dessa forma.
Em sede de análise, não merecem prosperar as razões defensivas,
visto que tratou-se de contratação de atividade-fim, sem concurso
público, em virtude do aumento extraordinário de serviço.
As terceirizações, como notório, são admitidas apenas para as
atividades-meio da Administração Pública. Ou seja, toda e qualquer
terceirização que alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade
da Administração Pública é considerada ilícita.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas é pacífica em
afirmar a irregularidade nas contratações de mão-de-obra para
realização de atividades-fim, como exemplo o acórdão TC 178/2012
e acórdão TC 196/2012.
Ressalta-se que, pela situação narrada em razões defensivas,
poderia ter sido realizada a contratação temporária descrita no
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, por estarem presentes a
necessidade temporária e o excepcional interesse público:
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: (...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
Assim, diante do exposto, não havendo fundamentos suficientes
para elidir as afirmações da equipe de auditoria, opina-se pela
manutenção da irregularidade.
VOTO DO RELATOR:
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[...]
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter
eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das
atividades de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição
2. A alegada inércia da Administração não pode ser punida em
detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em
risco o princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 2309-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO
DJ 24-02-2006 PP-00007)
Aí, a par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo
que a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão da
atividade de consultora que, de forma iminente, estaria prejudicada
quanto à sua ação mínima.
Além disso, a terceirização de serviços ocorrida resultou em
adimplência contratual, isto é, no pagamento dos valores contratados
pela Administração Pública, bem como na contraprestação dos
serviços ao jurisdicionado, caracterizando relação consolidada, em
razão da presunção de constitucionalidade das normas.
Em sendo assim, afasto a irregularidade indicada pela área técnica
e o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
entendendo que está evidenciado o interesse público na contratação
com vistas a dar continuidade na ação estatal.
RAZÕES DE VOTO:
As assessorias administrativa e jurídica contratadas por meio
de licitação constituem atividade inerente às competências dos
cargos públicos e sua atribuição a terceiros, por meio de contrato
administrativo, constitui violação ao princípio constitucional da
legalidade e do concurso público.
A questão da contratação de assessorias externas para o desempenho
das tarefas contidas nas atribuições dos cargos públicos já é matéria
pacificada neste Tribunal de Contas, assim como no Tribunal de
Contas da União, em que a matéria é objeto da Súmula 97.
Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3º da
Lei nº 5.645, de 10/12/70 (Decreto lei nº 200, de 25/02/67, art.
10, §§ 7º e 8º), não se admite, a partir da data da publicação do
ato de implantação do novo Plano de Classificação e Retribuição
de Cargos do Serviço Civil da União e das autarquias, a utilização
de serviços de pessoal, mediante convênios, contratos ou outros
instrumentos, celebrados com Fundações ou quaisquer entidades
públicas ou privadas, para o desempenho de atividades inerentes às
categorias funcionais abrangidas pelo referido Plano.
Deve-se ter em conta, inclusive, que a continuidade do serviço
público, alegada pelo Relator como razão para o afastamento da
irregularidade, somente será assegurada com a existência de
servidores de carreira, pelo vínculo permanente mantido com a
administração pública. A eficiência que se reclama dos órgãos
públicos é factível somente com servidor que goze de estabilidade e
tenha à sua disposição treinamento constante.
A atividade própria de servidor público deve ser prestada diretamente
pelo titular, não podendo ser terceirizada. Nesse sentido é o
comando constitucional, (artigo 37, inciso II, da CRB/88). Portanto,
no caso concreto está caracterizada a terceirização de serviço
público essencial, o que é vedado pelo regramento da Constituição
da República.
À luz do exposto, acompanho a ITC 3396/2013 e manifestação
MMPC 5198/2013 e divergindo do relator VOTO pela manutenção
da irregularidade.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução 261/2012
VOTO, de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 3396/2013
e manifestação MMPC 5198/2013 do Ministério Público de Contas,
divergindo parcialmente do Relator em relação aos itens 3.1.2 e
3.1.4 abaixo, pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1
Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do
bem expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de
terceiros (item 2.1 da Instrução Conclusiva)
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3.1.2
Contratação de empresa cujos sócios eram servidores
públicos municipais ou possuíam relação de parentesco com
servidores (item 2.3 da Instrução Conclusiva)
3.1.3
Não-apresentação da certidão negativa de débito da
Previdência Social por ocasião da formalização do processo de
inexigibilidade de licitação (tem 2.5 da Instrução Conclusiva)
3.1.4
Ausência de concurso público (item 2.8 da Instrução
Conclusiva)
VOTO ainda pela aplicação de multa ao responsável, Senhor Cleone
Gomes do Nascimento, no valor de 3.000 VRTE, na forma do art. 62
c/c 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
Seja dada ciência ao denunciante do teor da decisão final a ser
proferida, conforme preconiza o artigo 307, § 7º da Resolução TC
261/2013.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de Denúncia, protocolada nesta Corte de Contas,
pelo Sr. Luiz Carlos de Souza, cidadão, solicitando a realização de
auditoria na Prefeitura Municipal de Castelo, em razão dos indícios
de irregularidades suscitado pelo denunciante na inicial.
Fora realizado o Relatório de Auditoria de Denúncia RA-D 17/2009,
que confirmou os indícios de irregularidades. Com base nas
informações obtidas, confeccionou-se a Instrução Técnica Inicial
ITI 347/2009, sugerindo a citação do Senhor Cleone Gomes do
Nascimento, Prefeito Municipal à época, sendo acompanhado
pelo Conselheiro Relator, que proferiu a Decisão Monocrática TC
269/2009, que concedeu o prazo de 45 dias para apresentação de
justificativas.
Regularmente citado, o Senhor Cleone Gomes do Nascimento,
apresentou tempestivamente justificativas e documentos.
Ato contínuo, fora elaborado pelo NEC a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3396/2013, que pugnou pela irregularidade das contas nos
seguintes termos:
3.1
Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo
95, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja
reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente denúncia, tendo em vista
o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1
Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do
bem expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de
terceiros (conforme item 2.1 desta Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 34 do Decreto-lei nº 3.365, de
21/06/1941;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.2
Contratação de Empresa cujos sócios eram Servidores
Públicos Municipais ou possuíam relação de parentesco com
Servidores (conforme item 2.3 desta Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, Artigo
9º, inciso III, da Lei 8.666/93 e ao Princípio da Impessoalidade,
artigo 37, caput, da Constituição Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.3
Não-apresentação da Certidão Negativa de Débito da
Previdência Social por ocasião da formalização do processo de
Inexigibilidade de Licitação (conforme item 2.5 desta Instrução
Conclusiva)
Base legal: Infringência ao Artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
3.1.4
Ausência de Concurso Público (conforme item 2.8 desta
Instrução Conclusiva)
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal;
Responsável: Cleone Gomes do Nascimento – Prefeito Municipal
2.3 Isso posto e diante do preceituado no art. 319, §1º, IV da Res.
261/2013, conclui-se opinando por:
2.3.1. Rejeitar a Preliminar de Coisa Julgada apontada pelo
Defendente conforme item 1 desta Instrução Conclusiva;
2.3.2. Acolher as razões de justificativa, excluindo a responsabilidade
do senhor Cleone Gomes do Nascimento, pelo disposto nos itens
2.2, 2.4, 2.6 e 2.7;
2.3.3. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Cleone Gomes do
Nascimento, em razão da irregularidade disposta nos itens 2.1, 2.3,
2.5 e 2.8 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação
de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
O Ministério Público de Contas, na lavra do Douto procurador de
Contas, Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo
com a ITC 3396/2013.
O Eminente Relator Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva,
divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, afastou as seguintes irregularidades: Contratação
de Empresa cujos sócios eram Servidores Públicos Municipais ou
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possuíam relação de parentesco com Servidores e Ausência de
Concurso Público.
Após o pedido de VISTA na Sessão Plenária de 13 de maio do
corrente, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
proferiu seu VOTO, acompanhando o entendimento da área técnica
e Ministério Público de Contas, mantendo assim as irregularidades
trazidas na ITC 3396/2013.
É o sucinto relatório.
O presente processo traz quatro irregularidades, sendo afastada
pelo Eminente Relator Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva
apenas duas:
VOTO, ainda, no sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas assim delibere:
1.
Afaste as irregularidades constantes da Instrução Técnica
Conclusiva nº 3396/2013, quais sejam: item 2.3 - Contratação
de Empresa cujos sócios eram Servidores Públicos Municipais
ou possuíam relação de parentesco com Servidores e Item 2.8 Ausência de Concurso Público, em face das razões antes expendidas;
2.
Determine ao atual gestor que evite a utilização de mão de
obra terceirizada quando for possível a utilização de quadro próprio
de pessoal, bem como observe o conteúdo normativo dos princípios
constitucionais, fundamentando devidamente a contratação de
empresas em que figurem parentes no quadro societário, com vistas
a observar o princípio da isonomia.
Em seu VOTO DE VISTA, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, divergindo do entendimento do Relator, mantém
as quatro irregularidades elencadas pela ITC 3396/2013.
Logo, vou me ater apenas as duas irregularidades divergentes pelos
Eminentes Conselheiros.
Quanto a irregularidade que versa sobre a Ausência de Concurso
Público, acompanho o Relator, AFASTANDO A IRREGULARIDADE
pelos motivos já expostos no voto do Relator:
2.8
Ausência de Concurso Público (item 7 da ITI nº 347/2009).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº 3396/2013,
em síntese, informa que “a equipe de auditoria apontou como
irregularidade a ausência de concurso público para contratação de
atividade-fim do Município”, embora tenha o defendente alegado
em “se tratar de dificuldade da Administração em realizar concurso
público, e que os serviços eram necessários”, assegurando “que a
assessoria jurídica é prática comum administrativa, e que devido ao
grande volume de processos, optou pela contratação dessa forma”.
O subscritor da referida Instrução Técnica Conclusiva alega,
ainda, que “em sede de análise, não merecem prosperar as razões
defensivas, visto que se tratou de contratação de atividade-fim, sem
concurso público, em virtude do aumento extraordinário de serviço”,
sendo as terceirizações “admitidas apenas para as atividades-meio
da Administração Pública, ou seja, toda e qualquer terceirização que
alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade da Administração
Pública é considerada ilícita”.
O subscritor da sobredita Instrução informa, também, que “a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas é pacífica em
afirmar a irregularidade nas contratações de mão-de-obra para
realização de atividades-fim, como exemplo o acórdão TC 178/2012
e acórdão TC 196/2012”.
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter
eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das
atividades de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição
2. A alegada inércia da Administração não pode ser punida em
detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em
risco o princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 2309-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO
DJ 24-02-2006 PP-00007)
Aí, a par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo
que a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão da
atividade de consultora que, de forma iminente, estaria prejudicada
quanto à sua ação mínima.
Além disso, a terceirização de serviços ocorrida resultou em
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adimplência contratual, isto é, no pagamento dos valores contratados
pela Administração Pública, bem como na contraprestação dos
serviços ao jurisdicionado, caracterizando relação consolidada, em
razão da presunção de constitucionalidade das normas.
Em sendo assim, afasto a irregularidade indicada pela área técnica
e o douto Representante do Ministério Público Especial de Contas,
entendendo que está evidenciado o interesse público na contratação
com vistas a dar continuidade na ação estatal.
Em face da irregularidade, que versa sobre a Contratação de Empresa
cujos sócios eram Servidores Públicos Municipais ou possuíam
relação de parentesco com Servidores, ACOMPANHO O EMINENTE
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO nos termos
de seu voto de vista, bem como a área técnica e o Ministério Público
de Contas. Pois o voto do Relator fora baseado em jurisprudência
que versa sobre relação de parentesco com o vice-prefeito, portanto
não se aplica ao caso em tela, que está relacionado a parentesco
da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo e a empresa
contratada.
É como VOTO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia, formulada pelo Sr. Luiz
Carlos de Souza, em face da Prefeitura Municipal de Castelo, acerca
de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Cleone Gomes do
Nascimento, Prefeito Municipal, nos exercícios de 2005 a 2008.
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista pelo
Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
apresentando voto, às folhas 3364/3375, destes autos.
Frisa-se que o Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto pediu vista, apresentando voto, às folhas 3379/3384.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos autos para se
inteirar dos termos do voto dos Eminentes Conselheiros.
Após análise do voto prolatado, entende este conselheiro Substituto
que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro,
Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, razão pela qual modifica os termos
do voto antes prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em
referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro,
Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, apresentou, às folhas
3364/3375, voto de vista, nos seguintes termos, verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução 261/2012
VOTO, de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 3396/2013
e manifestação MMPC 5198/2013 do Ministério Público de Contas,
divergindo parcialmente do Relator em relação aos itens 3.1.2 e
3.1.4 abaixo, pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Inexistência de prova de quitação de dívidas fiscais do bem
expropriado e de publicação de Edital para conhecimento de terceiros
(item 2.1 da Instrução Conclusiva)
3.1.2 Contratação de empresa cujos sócios eram servidores públicos
municipais ou possuíam relação de parentesco com servidores (item
2.3 da Instrução Conclusiva)
3.1.3 Não-apresentação da certidão negativa de débito da Previdência
Social por ocasião da formalização do processo de inexigibilidade de
licitação (tem 2.5 da Instrução Conclusiva)
3.1.4 Ausência de concurso público (item 2.8 da Instrução
Conclusiva)
VOTO ainda pela aplicação de multa ao responsável, Senhor Cleone
Gomes do Nascimento, no valor de 3.000 VRTE, na forma do art. 62
c/c 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
Seja dada ciência ao denunciante do teor da decisão final a ser
proferida, conforme preconiza o artigo 307, § 7º da Resolução TC
261/2013. – grifei e negritei
Assim, verifico que o Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, no voto apresentado, divergiu deste Relator,
acompanhando na íntegra a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, mantendo as sobreditas irregularidades.
Entretanto, o Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
apresentou voto de vista, às folhas 3379/3384, acompanhando,
parcialmente, este Relator, no que se refere à manutenção das
irregularidades descritas nos sobreditos itens 2.1 (Inexistência
de prova de quitação de dívidas fiscais do bem expropriado e de
publicação de Edital para conhecimento de terceiros) e 2.5 (Nãoapresentação da certidão negativa de débito da Previdência
Social por ocasião da formalização do processo de inexigibilidade
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de licitação), e o afastamento da irregularidade relativa ao item
2.8 (Ausência de concurso público), todos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 3396/2013.
Lado outro, divergiu quanto à manutenção da irregularidade relativa
ao item 2.3 (Contratação de empresa cujos sócios eram servidores
públicos municipais ou possuíam relação de parentesco com
servidores), da Instrução Técnica Conclusiva nº 3396/2013.
Nesse sentindo, transcreve-se o entendimento do Eminente
Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, externado no voto
de vista apresentado, às folhas 3379/3384, verbis:
[...]
Em seu VOTO DE VISTA, o Eminente Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, divergindo do entendimento do Relator, mantém
as quatro irregularidades elencadas pela ITC 3396/2013.
Logo, vou me ater apenas as duas irregularidades divergentes pelos
Eminentes Conselheiros.
Quanto a irregularidade que versa sobre a Ausência de Concurso
Público, acompanho o Relator, AFASTANDO A IRREGULARIDADE
pelos motivos já expostos no voto do Relator:
[...]
Em face da irregularidade, que versa sobre a Contratação de Empresa
cujos sócios eram Servidores Públicos Municipais ou possuíam
relação de parentesco com Servidores, ACOMPANHO O EMINENTE
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO nos termos
de seu voto de vista, bem como a área técnica e o Ministério Público
de Contas. Pois o voto do Relator fora baseado em jurisprudência
que versa sobre relação de parentesco com o vice-prefeito, portanto
não se aplica ao caso em tela, que está relacionado a parentesco
da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo e a empresa
contratada. - grifei e negritei
Desta maneira, em face das razões expendidas, encampo, os termos
do voto do Eminente Conselheiro Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Por todo o exposto, acompanhando, em parte, a área técnica
e o Ministério Público Especial de Contas, e na íntegra o
Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, VOTO,
preliminarmente, pelo não acolhimento da preliminar de coisa
julgada, conforme apontado pela área técnica, assim como pela
PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DENÚNCIA, tendo em vista as
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.3 e 2.5, na Instrução
Técnica Conclusiva nº 3396/2013, aplicando-lhe multa pecuniária,
no valor de 3.000 VRTE’s, na forma do artigo 62 c/c 96, inciso II,
da Lei Complementar nº 32/93, dando-se ciência aos interessados.
VOTO, ainda, no sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de
Contas assim delibere:
1) Afaste a irregularidade constante da Instrução Técnica Conclusiva
nº 3396/2013, qual seja item 2.8 - Ausência de Concurso Público,
em face das razões antes expendidas;
2) Determine ao atual gestor que evite a utilização de mão de obra
terceirizada quando for possível a utilização de quadro próprio de
pessoal, bem como observe o conteúdo normativo dos princípios
constitucionais, fundamentando devidamente a contratação de
empresas em que figurem parentes no quadro societário, com vistas
a observar o princípio da isonomia.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se os
autos ao Parquet de Contas para acompanhamento do decidido.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2219/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e nove de julho de
dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto proferido pelo
então Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
nos termos do artigo 86, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal:
1. Considerar procedente a denúncia, tendo em vista as
irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.3 e 2.5, da Instrução
Técnica Conclusiva nº 3396/2013, aplicando multa pecuniária no
valor de 3.000 VRTE ao Senhor Cleone Gomes do Nascimento,
Prefeito Municipal de Castelo, nos exercícios de 2005 a 2008,
devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro, e comprovado o
recolhimento perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias,
a contar da publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454,
inciso I, c/c artigo 385, do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Determinar ao atual gestor para que evite a utilização de mão de
obra terceirizada quando for possível a utilização de quadro próprio
de pessoal, bem como observe o conteúdo normativo dos princípios
constitucionais, fundamentando devidamente a contratação de
empresas em que figurem parentes no quadro societário, com vistas
a observar o Princípio da Isonomia;
3. Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
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Absteve-se de votar, nos termos do artigo 86, §4º, do Regimento
Interno deste Tribunal, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas.
Vencido parcialmente o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo que, divergindo do Relator, manteve as irregularidades
dos itens 3.1.2. e 3.1.4., e acompanhou o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas.
Composição Plenária
Presentes à 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos
termos do artigo 161-A da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno), com a redação dada pela Resolução TC nº 224/2010,
DOE 20.12.2010, para fins do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos disponíveis
na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-667/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2392/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - ROMÁRIO CELSO BAZÍLIO DE SOUZA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE
2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - 1) CONTAS
IRREGULARES - 2) RESSARCIMENTO - 3) MULTA - 4)
RECOMENDAÇÕES - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I- RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relativa ao exercício de 2009,
em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº
075/2010 (fls. 01/04) e ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária
– Engenharia nº 083/2010 (fls. 05/07).
Após regular tramitação processual dos autos, proferi voto de fls.
328/340 revendo meu posicionamento anterior, após voto-vista
de fls. 308/326 do Em. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, e decidi no seguinte sentido, tendo sido acompanhado por
unanimidade na sessão da 1ª Câmara realizada no dia 09/04/2014,
na forma da Decisão TC 2154/2014 (fls. 341):
“(III) CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
divergindo parcialmente do entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas VOTO para que o colegiado
adote a seguinte decisão:
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1) Acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Senhor
Sr. Romário Celso Bazílio de Souza, afastando a responsabilidade
em relação aos itens 1.1 (Ausência de Concurso Público) e 1.2
(Contratação de Profissional do setor artístico por meio de empresário
não exclusivo) da ITC 1416/2013;
2) Rejeitar as razões das justificativas apresentadas pelo
responsável, Sr. Romário Celso Bazílio de Souza em relação ao
pagamento indevido de Comissão de Produção e Agenciamento na
contratação de shows musicais;
3) Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar n° 621/2012 e
do art. 207, inciso VI, da Resolução TCE 261/2013, tendo em vista
a manutenção do ressarcimento relativo ao pagamento indevido de
Comissão de Produção e Agenciamento na contratação de shows
musicais;
4) Com base no §1º e §2º, do art. 87, da Lei Orgânica deste
Tribunal, determinar a notificação do Sr. Romário Celso Bazílio
de Souza para ressarcir ao erário a importância correspondente
a R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) correspondentes a
3.840,1661 VRTE’s, cientificando-o de que o prazo para pagamento
é de 30 (trinta) dias, improrrogável, sob pena de ter suas contas
julgadas irregulares, nos termos dos art. 84, inciso III, alínea ‘c’, da
Lei Complementar nº 621/2012;
5) Alertar o responsável que, nos termos do art. 398, III, do
Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão
preliminar que rejeitar as alegações de defesa;
Cumprido o prazo, com ou sem comprovação do ressarcimento ao
erário, retornem os autos à conclusão deste Relator.
Dê-se ciência aos interessados.”
Desse modo, previamente ao julgamento das contas e de modo
a possibilitar o saneamento do feito, na forma do item 4, o
responsável foi notificado (Termo de Notificação nº 636/2014 – fls.
346) para ressarcir ao erário a importância de R$ 7.400,00 (sete
mil e quatrocentos reais), referentes ao pagamento feito pela
municipalidade de Comissão de Produção e Agenciamento, com
base no art. 87, § 1º e § 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas,
sob pena de ter suas contas julgadas irregulares.
A Secretaria Geral das Sessões, certificou às fls. 349 que não consta
documentação protocolizada em nome do Sr. Romário Celso Basílio
de Souza, razão pela qual o presente processo foi encaminhado para
apreciação deste Relator.
É o relatório. Passo a análise.
(II) FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente
instruídos, portanto, aptos a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
No entanto, não cabem maiores considerações, uma vez que o
responsável deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias sem
qualquer manifestação e comprovação de pagamento da importância
devida, deixado assim de cumprir a decisão TC 2154/2014.
Diante do exposto, voto por julgar irregulares as contas do Sr.
Romário Celso Basílio de Souza, uma vez que não recolheu
no prazo assinalado a importância de R$ 7.400,00 (sete mil e
quatrocentos reais) correspondentes a 3.840,1661 VRTE’s, relativa
ao ressarcimento a que foi compelido em face das irregularidades
apreciadas neste processo.
(III) CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO
para que o colegiado adote a seguinte decisão:
I) JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Romário Celso Basílio de
Souza – Prefeito Municipal de Itaguaçu no exercício de 2009, pelo
cometimento de infração que causou dano ao erário, condenando-o
ao ressarcimento no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos
reais), equivalentes a 3.840,1661 VRTE’s, com fulcro no art. 84, III,
c da Lei Complementar nº 621/2014, referente ao pagamento feito
pela municipalidade de Comissão de Produção e Agenciamento;
II) Aplicar multa individual ao Sr. Romário Celso Basílio de Souza, no
valor correspondente a 500 VRTE’s, tendo em vista as irregularidades
mantidas, dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução
TC 182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos;
III) encaminhar ao gestor da Prefeitura Municipal de Itaguaçu as
seguintes determinações:
Quanto aos shows artísticos, que adeque as contratações futuras,
aos estritos termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar
diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos
e, quando assim não for possível, contratar com o empresário
exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”,
acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda,
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evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de
cartas de exclusividade para shows em data e local determinado;
Que nas futuras contratações de profissionais do setor artístico, não
proceda ao pagamento da Comissão de Agenciamento e Produção,
uma vez que a municipalidade deve arcar unicamente com as
despesas dos artistas.
Dê-se ciência aos interessados, e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2392/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e sete de agosto de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Itaguaçu,
relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Romário
Celso Bazílio de Souza, Prefeito Municipal;
2. Imputar-lhe ressarcimento no valor de R$ 7.400,00, equivalente
a 3.840,1661 VRTE, com fulcro no artigo 84, inciso III, linha c, da
Lei Complementar nº 621/2014, referente ao pagamento feito pela
municipalidade de Comissão de Produção e Agenciamento;
3. Aplicar multa no valor correspondente a 500 VRTE ao Sr. Romário
Celso Basílio de Souza, tendo em vista as irregularidades mantidas,
na forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução TC 182/2002,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à
época dos fatos;
4. Determinar ao gestor que:
4.1 Quanto aos shows artísticos, que adeque as contratações
futuras, aos estritos termos do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93,
ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas a realização
de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar
com o empresário exclusivo devidamente comprovado com carta de
exclusividade, acompanhado do respectivo contrato firmado entre o
artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas interpostas
munidas de carta de exclusividade para shows em data e local
determinado;
4.2 Que nas futuras contratações de profissionais do setor artístico,
não proceda ao pagamento da Comissão de Agenciamento e
Produção, uma vez que a municipalidade deve arcar unicamente
com as despesas dos artistas;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-297/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3374/2010 (APENSO: TC-1435/2009 E TC8902/2010)
JURISDICIONADO - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2009
ADVOGADOS - CAMILA LIMA DE PAULA (OAB/CE Nº 20.720),
ODIJAS DE PAULA FROTA (OAB/CE Nº 11.054) E SÉRGIO HENRIQUE
GIRGEL LEITE (OAB/CE Nº 23.235)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2009
- 1) RESPONSÁVEIS: LUCIANA CEOLIN STEFANON E EDGARD
MANÇANO XIMENES - CONTAS IRREGULARES - MULTA DE
1000 VRTES - 2) RESPONSÁVEIS: ENRIELTON CHAVES E
MARCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA - MULTA INDIVIDUAL DE
1000 VRTES - 3) DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE 4) RESPONSÁVEIS: DANIELLE KARLA DE SOUZA TEIXEIRA
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BONFIM, ADEIR FRANCISCO MARIANO, KARLA MAURO DE
QUEIROZ, ROGÉRIO CARRARA SANGLARD AMARAL, SILVIO
OLIMPIO NEGRELI, ANACYREMA DA SILVEIRA SILVA,
ROSANI DE MORAES CAIADO, QUALITY LAVANDERIA LTDA E
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA - ATOS REGULARES
COM QUITAÇÃO - 5) DETERMINAÇÕES - 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTÔNIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF, relativa ao exercício
de 2009, de responsabilidade da Sra. Luciana Stefanon Ceolin,
Diretora Geral, no período de 01/01/2009 a 01/04/2009, e do Sr.
Edgard Mançano Ximenes Júnior, Diretor Geral, no período de
01/04/2009 a 31/12/2009.
Encontram-se apensos os Processos TC nº 892/2010, referente ao
relatório de auditoria realizada no Município no mesmo exercício, e
o processo TC nº 1435/2009, referente à denúncia apresentada a
este Tribunal pela empresa LABINBRAZ Comercial LTDA, em face do
Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2009.
Foram as Contas apresentadas, tempestivamente, a este Tribunal,
em 30/03/2010, e analisadas pela 2ª Secretaria de Controle
Externo, que emitiu o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 288/2011
(fls. 105 a 109), onde apontou divergências entre os registros
físicos e contábeis de bens móveis e de almoxarifado, sugerindo, no
entanto, que tais divergências não fossem objeto de citação, tendo
em vista a Lei nº 9.372/2009, que autorizou o Poder Executivo a
regularizar as inconsistências visando à correta alimentação do
Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, que passará a
fazer a gestão de patrimônio e de almoxarifado de todos os órgãos
do Poder Executivo Estadual.
Em face da referida Lei, este Tribunal, em 20/04/2010, aprovou
as contas de 2007 da SETADES, e, ratificando o entendimento e
voto do Relator, foi aprovada pelo Plenário desta Corte de Contas
a Resolução TC nº 221/20, de 07/12/10, no mesmo sentido, razão
pela qual a área técnica concluiu pela regularidade dessas Contas
sob o aspecto técnico–Contábil (fls. 111/113), conforme Instrução
Contábil Conclusiva - ICC nº 264/2012 da 2ª Secretaria de Controle
Externo.
Em face da denúncia autuada no Processo TC nº 1435/2009 foi
realizada Auditoria Especial no processo licitatório pertinente
ao edital de Pregão Eletrônico nº 19/2009, conforme se vê da
autorização da Presidência e do Programa de Auditoria nº 322/10
(fls. 206/07, 217 e 220/222), emitindo a equipe designada pela
2ª Secretaria de Controle Externo o Relatório de Auditoria Especial
nº 27/2010, acostado às fls. 223/250, apresentando indícios de
irregularidade registrada no item 6.1 do relatório, subdividido nos
subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8,
abrangendo a Ata de Registro de Preços nº 79/2009, bem como
contratações e pagamentos decorrentes do processo licitatório
auditado.
Emitida a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 438/2011, pela 2ª
Secretaria de Controle Externo (fls. 613/625), foram os responsáveis
citados, nos termos do voto e Decisão Preliminar TC nº 315/2011,
conforme Termos de Citação nº 501, 502, 503 e 504/2011, além
dos documentos e informações subsequentes (fls. 629/646).
Regularmente citados, os responsáveis trouxeram aos autos,
tempestivamente, a documentação acostada, às fls. 650/694,
sendo os autos encaminhados à área técnica para manifestação
conclusiva, nos termos regimentais.
Ainda no exercício de 2009 foi realizada auditoria ordinária no
órgão, apontando irregularidades elencadas na Instrução Técnica
Inicial - ITI nº 612/2011, acostada às fls. 2931/2979, do Processo
TC nº 8902/2010 (apenso – Vol. XI), sugerindo a citação dos
responsáveis, bem como a exclusão dentre estes, do Secretário
de Estado da Saúde, Senhor Anselmo Tozi e Marcelo Calmon dias,
ordenador de Despesa da Secretaria por delegação, indicados no
relatório de auditoria (fls. 30).
Regularmente citados os responsáveis, nos termos do Voto,
Decisão Preliminar TC nº 0446/2011, Termos de Citação de nº
793/11 a 803/2011 e documentos e informações subsequentes
(fls. 2983/3024, Vol. XII), trouxeram aos autos, tempestivamente,
a documentação de fls. 3027/3252 (Vol. XII), sendo os autos
encaminhados à área técnica para manifestação conclusiva e
apensados aos presentes autos (fls. 3254/55), sendo analisada a
referida documentação pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, que emitiu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 5166/2012 (fls. 115/263).
O douto Parquet de Contas, através do Parecer de fls. 267/280,
da lavra do Procurador Designado, Dr. Luciano Vieira, divergindo
em parte, da área técnica, pugnou pela irregularidade das Contas
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dos dois Diretores, bem como apenamento com multa a todos
responsáveis, pugnou também pela ilegitimidade passiva do Sr.
Sílvio Olímpio Negreli e pela regularidade dos atos práticos pelas
empresas Quality Lavanderia LTDA ME e ISOFARMA Industrial
Farmacêutica LTDA.
Por fim, vieram os autos a este Magistrado de Contas em 27/01/2014,
para emissão de relatório e voto para deliberação da 1ª Câmara
desta Egrégia Corte de Contas, nos termos do artigo 29 do RITCEES.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, emitiu a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 5166/2012, acostada às fls. 115/263,
assim concluindo, verbis:
[...]
IV CONCLUSÃO
Pelo exposto e com fulcro no artigo 84, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), propõe-se ao Plenário desta
Corte que profira o julgamento acerca da Prestação de Contas
do HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA (HABF), referente ao
exercício de 2009, da seguinte forma:
1. Julgar IRREGULARES as contas apresentadas pela senhora
LUCIANA CEOLIN STEFANON, Diretora Geral do HABF de 01/01/2009
a 01/04/2009, em função da irregularidade e impropriedade a seguir
pontuadas, conforme prelecionam a alínea c, do inciso III, do artigo
84, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
- Falta de justificativas para credenciamento, por inobservância ao
artigo 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93 (item
III.1.3.A.a); e
- Falta de apresentação das guias de recolhimento do INSS, FGTS e
ISS para pagamento dos serviços prestados, por inobservância ao
art. 47, inciso I, alínea a da Lei nº 8.212/91, art. 29, incisos III e
IV da Lei nº 8.666/93 e art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/97, art. 2º
Decreto nº 1938-R de 16/10/07 e art. 1º da Instrução Normativa
AGE Nº 001/2008 (item II.1.4.c).
2. Em decorrência do julgamento pela irregularidade das contas
da senhora LUCIANA CEOLIN STEFANON, opina-se por que seja
condenada ao pagamento de MULTA, a ser dosada de acordo com os
ditames da Lei Complementar Estadual nº 32/1993, por ser esta a
vigente à época dos fatos aqui tratados e, portanto, a eles aplicável
já que se trata de medida sancionatória.
3. Condenar as senhoras ROSANI DE MORAES CAIADO, Diretora
Técnica do HABF, e ANACYREMA DA SILVEIRA SILVA, pregoeira
do HABF ao pagamento de MULTA, em função da co-autoria da
irregularidade descrita no item III.1.3.A.a – Falta de justificativas
para credenciamento, ressalvando-se que a condenação deverá ser
dosada de acordo com os ditames da Lei Complementar Estadual nº
32/1993, por ser esta a vigente à época dos fatos aqui tratados e,
portanto, a eles aplicável já que se trata de medida sancionatória.
4. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor EDGARD
MANÇANO XIMENES JÚNIOR, Diretor Geral do HABF no período de
02/04/2009 a 31/12/2009, em função das seguintes impropriedades,
conforme artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012:
- Liquidação irregular da despesa, por inobservância aos artigos
62 e 63, § 1º, da Lei nº 4.320/64 (itens II.1.1.4.B.c; 6.1.8.B.c; e
II.1.1.10.C.c);
- Ausência de autorização para emissão do empenho, por
inobservância ao artigo 58, da Lei nº 4.320/64 (item II.1.1.7.B.a);
- Ausência de recebimento dos materiais, por inobservância ao
artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93 (itens II.1.3.B.c; e item
II.1.3.C.c); e
- Falta de apresentação das guias de recolhimento do INSS, FGTS e
ISS para pagamento dos serviços prestados, por inobservância ao
Art. 47, inciso I, alínea a da Lei nº 8.212/91, art. 29, incisos III e
IV da Lei nº 8.666/93 e Art.1º da Lei Estadual nº 5.383/97, Art. 2º
Decreto nº 1938-R de 16/10/07 e art. 1º da Instrução Normativa
AGE Nº 001/2008 (item II.1.4.c).
5. Em decorrência da co-autoria pela prática das impropriedades
descritas no item 4 acima, considerar responsáveis os seguintes
agentes, isentando-os, contudo, da condenação ao pagamento de
multa, tendo em vista o opinamento anterior pela regularidade com
ressalvas das contas do senhor Edgard Mançano Ximenes Júnior:
5.1 senhora KARLA MAURO QUEIROZ PEREIRA, servidora responsável
pela fiscalização da execução contratual, por ter contribuído com a
liquidação irregular da despesa, descrita nos itens II.1.1.4.B.c; e
6.1.8.B.c, desta ITC;
5.2 senhor ADEIR FRANCISCO MARIANO, servidor responsável
pela fiscalização da execução contratual, por ter contribuído com
a emissão de empenho sem autorização prévia, descrita no item
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II.1.1.7.B.a, desta ITC;
5.3 senhor ROGÉRIO CARRARA SANGLARD AMARAL, servidor
responsável pela fiscalização da execução contratual, por ter
contribuído com a liquidação irregular da despesa, descrita no item
II.1.1.10.C.c, desta ITC; e
5.4 senhora DANIELLE KARLA DE SOUZA TEIXEIRA BONFIM,
servidora responsável pela fiscalização da execução contratual, por
ter contribuído com a não apresentação das guias de recolhimento
do INSS, FGTS e ISS para pagamento dos serviços prestados,
descrita no item II.1.4.c, desta ITC.
6. Nos termos do inciso XXIII, do artigo 1º e art. 95, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTE a denúncia formulada nos autos do Processo TC nº
1435/2009, em apenso, em função da irregularidade descrita no item
III.1.8, desta Instrução Técnica Conclusiva, por descumprimento ao
princípio da igualdade de condições a todos os concorrentes, em
ofensa ao inciso I, do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 combinado
com o art. 9º, da Lei nº 10.520/02, cuja responsabilidade constatouse ser dos senhores ENRIELTON CHAVES, Diretor Administrativo do
HABF, e MÁRCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA, Bioquímico Gerente do
Laboratório do Banco de Sangue do HABF, por terem dado causa à
exigência indevida no edital do certame.
7. Em decorrência do julgamento pela procedência parcial da
denúncia, opina-se por que sejam condenados os senhores
ENRIELTON CHAVES e MÁRCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA ao
pagamento de MULTA, a ser dosada de acordo com os ditames da
Lei Complementar Estadual nº 32/1993, por ser esta a vigente à
época dos fatos aqui tratados e, portanto, a eles aplicável já que se
trata de medida sancionatória.
8. Pelo conjunto de fatos e demais razões expostas nesta Instrução
Técnica Conclusiva, que seja dada QUITAÇÃO aos seguintes agentes
inicialmente citados para integrar o feito:
8.1. senhor EDGARD MANÇANO XIMENES JÚNIOR, Diretor Geral do
HABF de 02/04/2009 a 31/12/2009;
8.2. senhora DANIELLE KARLA DE SOUZA TEIXEIRA BONFIM,
servidora responsável pela fiscalização da execução contratual;
8.3. senhor ADEIR FRANCISCO MARIANO, servidor responsável pela
fiscalização da execução contratual;
8.4. senhora KARLA MAURO DE QUEIROZ, servidora responsável
pela fiscalização da execução contratual;
8.5. senhor ROGÉRIO CARRARA SANGLARD AMARAL, servidor
responsável pela fiscalização da execução contratual;
8.6. senhor SILVIO OLIMPIO NEGRELI, servidor responsável por
emissão de ordem bancária;
8.7. empresa QUALITY LAVANDERIA LTDA. ME, contratada pelo
HABF; e
8.8. empresa ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA,
contratada pelo HABF.
9. Com fulcro na sugestão de regularidade com ressalva constante
do item 4, bem como nos documentos em que se funda este feito e
na competência definida pelo art. 86, da Lei Complementar Estadual
621/2012, que sejam feitas às seguintes RECOMENDAÇÕES à atual
gestão do Hospital Antonio Bezerra de Faria, bem como aos membros
da sua Comissão Permanente de Licitação e da Equipe de Pregão:
9.1 Que atentem para as atribuições e atuação dos servidores
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos
contratos, conforme designação expressa, devidamente formalizada;
9.2 Que procedam à adequação dos procedimentos internos do
HABF ao teor dos contratos e atas de registro de preços firmados
pela unidade hospitalar, especialmente no que concerne à utilização
de ordens de fornecimento de materiais e de execução de serviços;
e
9.3 Que atentem à adequada formalização dos processos
administrativos.
10. Outrossim, considerando-se, ainda, a competência definida pelo
inciso XXXVI, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
que sejam feitas às seguintes RECOMENDAÇÕES à atual gestão da
Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital Antonio Bezerra de
Faria, bem como aos membros da sua Comissão Permanente de
Licitação e da Equipe de Pregão:
10.1 Que, ao promover certames licitatórios, abstenham-se de
exigir, antes do julgamento das propostas e de declarado o vencedor,
a demonstração prévia de equipamentos ou qualquer requisito em
desacordo com a Lei 8.666/93;
10.2 Que, em futuras aquisições de medicamentos e produtos
congêneres, sejam adotados os parâmetros de preços contidos
nas tabelas publicadas pela CMED no sítio eletrônico da ANVISA,
observando-se que: a) não se aplica o parâmetro “Preço Máximo
ao Consumidor” nas compras realizadas por entes e órgãos da
Administração Publica Direta e Indireta; b) quando os produtos se
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enquadrarem no artigo 2º da Resolução CMED 03/2011, ou seja,
quando abrangidos pela aplicação do coeficiente de adequação de
preço (CAP), o teto máximo de preços será o denominado “Preço
Máximo de Venda ao Governo”, constante na tabela publicada
pela ANVISA; c) quando os produtos não sofrerem a incidência do
coeficiente de adequação de preço (CAP), o teto máximo de preços
será o “Preço Fábrica”, também denominado “Preço Fabricante”,
constante nas tabelas publicadas no sítio eletrônico da ANVISA; e
10.3 Que, ao elaborarem atas de registro de preços, abstenhamse de encaminhar o instrumento de formalização para assinatura
do Secretário de Estado da Saúde, tendo em vista a ausência
de competência desta autoridade para celebrar atas cujo órgão
gerenciador é a unidade hospitalar, atentando-se para o artigo 2º,
caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 407/07 c/c artigo
3º, inciso III, artigo 7º, inciso VI e artigo 15, do Decreto Estadual
nº 1.790-R, de 2007.
11. Pugna-se, finalmente, por que seja dada CIÊNCIA à empresa
denunciante LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, do teor da decisão final
a ser proferida, conforme § 3º, do art. 91, do Regimento Interno, no
que pertine aos itens denunciados.
O douto Parquet de Contas, através do Parecer de fls. 267/280, da
lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área
técnica, assim se manifestou, verbis:
[...]
Denota-se da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 264/2012 que
as contas prestadas foram consideradas regulares quanto ao seu
aspecto técnico-contábil.
Por sua vez, no tocante aos atos de gestão, objeto de análise
nos autos TC nº 8902/2010, em apenso, verifica-se da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 5166/2012 que persistiram os seguintes
apontamentos constantes do Relatório de Auditoria Ordinária – RA-O
nº 15/2011 e da Instrução Técnica Inicial – ITI 612/2011, após
análise das justificativas exibidas pelos responsáveis:
II.1.1.4.B.c – Liquidação irregular da despesa (item 6.1.4.B.c da
ITI 612/2011)
Base legal: arts. 62 c/c 63, § 1° da Lei n. 4.320/64
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF e Karla Mauro Queiroz Pereira – Fiscal do Contrato
II.1.1.7.B.a – Ausência de autorização para emissão do empenho
(item 6.1.7.B.a da ITI 612/2011)
Base legal: art. 58 da Lei n. 4.320/64
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF e Adeir Francisco Mariano – Fiscal do Contrato
6.1.8.B.c – Liquidação irregular da despesa (item 6.1.8.B.c da ITI
612/2011)
Base legal: arts. 62 c/c 63 da Lei n. 4.320/64
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF e Karla Mauro Queiroz Pereira – Fiscal do Contrato
II.1.1.10.C.c – Liquidação irregular da despesa (item 6.1.10.C.c da
ITI 612/2011)
Base legal: arts. 62 c/c 63 da Lei n. 4.320/64
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF e Rogério Carrara Sanglard Amaral – Fiscal do Contrato
II.1.3.A.a – Falta de justificativas para credenciamento (item 6.3.A.a
da ITI 612/2011)
Base legal: art. 26, parágrafo único, incisos I e II da Lei n. 8.666/93
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral do HABF,
Anacyrema da Silveira Silva – Pregoeira/CPL e Rosani de Moraes
Caiado – Diretora Técnica/Fiscal do Contrato
II.1.3.B.c – Ausência de recebimento dos materiais (item 6.3.B.c da
ITI 612/2011)
Base legal: art. 73, inciso II da Lei n. 8.666/93
Responsável: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF
II.1.3.C.c – Ausência de recebimento dos materiais (item 6.3.C.c da
ITI 612/2011)
Base legal: art. 73, inciso II da Lei n. 8.666/93
Responsável: Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do
HABF
II.1.4.c – Falta de apresentação das guias de recolhimento do INSS,
FGTS e ISS para pagamento dos serviços prestados (item 6.4.c da
ITI 612/2011)
Base legal: art. 47, inciso I, alínea “a” da Lei n. 8.212/91, art.
29, incisos III e IV da Lei n. 8.666/93, art. 1º da Lei Estadual n.
5.383/97, art. 2° do Decreto n. 1.938-R de 16/10/07 e art. 1° da
Instrução Normativa AGE n. 001/2008
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral do HAFB,
Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do HABF e Danielle
Karla de Souza Teixeira Bonfim – Fiscal do Contrato
Ato contínuo, reportando-se a denúncia registrada sob o n. TC
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1435/2009, também em apenso, verifica-se da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 5166/2012 que foi mantida a seguinte irregularidade
constante do Relatório de Auditoria Especial – RA-E 27/2010 e da
Instrução Técnica Inicial – ITI 438/2011, depois de contrapostos os
esclarecimentos prestados pelos responsáveis:
III.1.8 – Descumprimento ao princípio da igualdade de condições a
todos os concorrentes (item 6.1.8 da ITI 438/2011)
Base legal: art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n. 8.666/93 c/c art. 9º da
Lei n. 10.520/02
Responsáveis: Enrielton Chaves – Diretor Administrativo do HABF e
Márcio Emílio Chaves Vieira - Bioquímico
Pois bem.
Mesmo correndo o risco de tornar esta manifestação repetitiva, ante
à completude da ITC 5166/2012, tecem-se apenas argumentos
adicionais, conforme segue.
1. No que se referem aos apontamentos de ns. II.1.1.1.B.b,
II.1.1.2.B.b, II.1.1.3.B.b, II.1.1.5.B.b, II.1.1.6.B.b, II.1.1.9.B.b
– Falta de Acompanhamento e Fiscalização das Autorizações de
Fornecimento – Instrumento de Formalização da Aquisição (itens
6.1.1.B.b, 6.1.2.B.b, 6.1.3.B.b, 6.1.5.B.b, 6.1.6.B.b, 6.1.9.B.b
da ITI 612/2011), todos de responsabilidade de Edgard Mançano
Ximenes Júnior – Diretor Geral do HABF, relata o corpo técnico que
a servidora designada para acompanhamento e fiscalização das
aquisições, nos moldes do art. 67 da Lei n. 8.666/93, foi exonerada
em momento anterior a execução das contratações.
Contudo, o NEC concluiu que o apontamento não revela “questão
de fundo de natureza grave ou que sinalizasse possível inexecução
contratual, ocorrência de dano ou má-fé”, devendo, pois, ser
convertido em recomendação.
Com a devida vênia, discorda-se do posicionamento da unidade
técnica, haja vista que as infrações praticadas são de natureza
grave.
Cabe ressaltar que a ausência de designação formal de fiscal para
acompanhamento da execução contratual é conduta grave, não
apenas “mera ilegalidade” ou impropriedade formal.
Com efeito, somente a regular fiscalização por parte da administração
é capaz de garantir a entrega do bem/serviço de forma satisfatória,
providência que, se não cumprida, expõe o erário a risco de dano.
Por essa razão, o Tribunal de Contas de Mato Grosso na Resolução
Normativa n. 17/2010 (itens HB 04 do anexo) qualificou como
conduta grave a “Inexistência de acompanhamento e fiscalização
da execução contratual por um representante da Administração
especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93)”.
Da mesma forma, o egrégio Tribunal de Contas da União decidiu que
a irregularidade atinente à fiscalização deficiente de obra pública
sujeita o gestor público às cominações legais cabíveis (Acórdão
1731/2009 Plenário).
Na espécie, agrava a conduta o reiterado (6 vezes) descumprimento
da norma, devendo, portanto, persistir as irregularidades.
2. Já no que tange à irregularidade de n. II.1.1.10.A.a – Falta de
publicação do aviso de licitação (item 6.1.10.A.a da ITI 612/2011),
de responsabilidade de Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor
Geral do HABF e Anacyrema da Silveira Silva – Pregoeira, constata
o corpo técnico a não publicação do Aviso de Licitação relativo ao
Edital de n. 41/2009, violando, assim, o disposto no inciso I do art.
4º da Lei n. 10.520/02.
Não obstante, o NEC afastou o apontamento, sob o argumento
de ter perecido o certame e, em consequência, o objeto deste
apontamento.
Em que pese o opinamento acima expresso, o resultado do pregão
em nada influi na ilegalidade praticada, mantendo, pois, o equívoco
que foi reconhecido até mesmo pelos responsáveis.
Ademais, se vê que o certame foi fracassado em razão alheia à
ausência de publicação do edital, observando que caso não houvesse
a desclassificação das licitantes haveria a homologação da licitação
em total dissonância com os regramentos constantes na Lei n.
10.520/02.
Vale, ainda, transcrever julgado do Tribunal de Contas da União
acerca do tema:
Observe, rigorosamente, a ordem dos procedimentos definidos no
art. 4° da Lei n. 10.520/2002 (Pregão).
Acórdão 732/2008 Plenário
Por tudo, deve a irregularidade ser mantida.
3. Quanto aos itens de ns. II.1.1.10.B.b e II.1.1.11.A.b – Ausência
de assinatura da pregoeira no edital (itens 6.1.10.B.b e 6.1.11.A.b
da ITI 612/2011), de responsabilidade de Edgard Mançano Ximenes
Júnior – Diretor Geral do HABF e Anacyrema da Silveira Silva –
Pregoeira, e de n. II.1.3.A.b – Ausência de assinatura no edital (item
6.3.A.b da ITI 612/2012), de responsabilidade de Luciana Ceolin
Stefanon – Diretora Geral do HABF e Anacyrema da Silveira Silva –
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Pregoeira/CPL, observa o corpo técnico, respectivamente, a ausência
de assinatura nos Editais de n. 80/2009, 87/2009 e 0001/2009, em
claro descumprimento ao § 1° do art. 40 da Lei n. 8.666/93.
No entanto, o NEC entendeu pela conversão do apontamento em
recomendação por se tratar de mera falha formal, mencionando,
ainda, que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Pregoeira
no apontamento relativo ao Edital de n. 80/2009 já que no momento
da publicação do Edital a mesma se encontrava em gozo de férias.
Com o devido respeito à manifestação técnica, verifica-se a
impertinência de suas conclusões, diante das seguintes constatações:
(i) O Edital de Pregão Eletrônico n. 0080/2009 data de 22 de
julho de 2009, ou seja, em data anterior às férias da pregoeira
(23/07 a 21/08/200915), não procedendo, portanto, o argumento
apresentado pelo NEC acerca da ilegitimidade passiva da Sra.
Anacyrema da Silveira Silva.
(ii) Contudo, observa-se que o Edital de Pregão Eletrônico n.
0087/2009 data de 19 de agosto de 2009, período de férias da
servidora, devendo, portanto, no que tange ao item II.1.1.11.A.b,
ser afastada a responsabilidade da agente, persistindo, todavia, a do
Sr. Edgard Mançano Ximenes Júnior.
(iii) Não bastasse isso, observa-se, além do reconhecimento da falta
pelos responsáveis, à prática recorrente da conduta, não se podendo
cogitar tratar de infração de menor importância.
Vale, ainda, notar que a ITI registrou a inobservância ao disposto no
§ 1° do art. 38 da Lei nº 8.666/93 quando deveria constar o § 1° do
art. 40 da Lei n. 8.666/93, senão vejamos:
Art. 40. [...]
§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas
as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo
no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou
resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
Porém, a tipificação incorreta não é motivo suficiente para exclusão
da irregularidade.
E é assim porque o responsável se defende dos fatos e não do
regramento supostamente violado, o que pode ser claramente
vislumbrado na sua defesa que em momento algum se referiu a
qualquer dispositivo legal.
Portanto, conforme se infere dos autos, não houve violação aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Aliás, a incorreção realizada pelos técnicos desta Corte de Contas
não trouxe nenhum prejuízo efetivo para o regular desenvolvimento
processual, não podendo, pois, ser utilizada para afastar
irregularidade reconhecida pelos responsáveis.
Insta inserir julgados do Tribunal de Contas da União que diz
respeito ao aponte de irregularidade, demonstrando persistir as
irregularidades afastadas pelo NEC:
Observe e cumpra fielmente, na realização de processos licitatórios,
as exigências do art. 40, § 1º, da Lei 8.666/1993, que disciplina seja
o original do edital datado, rubricado em todas as folhas e assinado
pela autoridade que o expedir.
Acórdão 3046/2009 Plenário
Observe o disposto no art. 40, § 1º, da Lei n 8.666/1993, segundo o
qual o edital deve ser assinado pela autoridade que o expedir.
Acórdão 1203/2005 Primeira Câmara
Observe o fiel cumprimento do art. 38, caput e seus incisos, e
art. 40, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, relativos à regular autuação e
constituição dos processos licitatórios.
Acórdão 1705/2003 Plenário
4. No tocante ao item de n. II.1.2.A.b – Despesa realizada
sem cobertura contratual (item 6.2.A.b da ITI 612/2011), de
responsabilidade de Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral
do HABF, verifica o corpo técnico que foram prestados serviços em
momento posterior à finalização do contrato, inobservando, assim,
o art. 60, parágrafo único da Lei n. 8.666/93 e o art. 63 da Lei n.
4.320/64.
Entretanto, o NEC concluiu pela inexistência da irregularidade em
razão de se tratar de prestação de serviços após a vigência do
contrato e não de realização de despesa sem cobertura contratual.
Contrariando o entendimento acima expresso, constata-se não
haver qualquer engano por parte da equipe de auditores que
evidenciou a realização de despesas sem cobertura contratual em
razão do término do prazo contratual, demonstrando total afronta a
Lei de Licitações e de Direito Financeiro por caracterizar celebração
de contrato verbal.
No mesmo sentido são encontrados julgados do Tribunal de Contas
da União:
Observe a necessidade de que o período de vigência definido no
instrumento contratual abranja o efetivo período de execução dos
serviços contratados, uma vez que, transposta a data final da
vigência, o contrato é considerado extinto, não sendo juridicamente
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cabível a prorrogação ou a continuidade de sua execução.
Acórdão 523/2010 Primeira Câmara (Relação)
Abstenha-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura
contratual, em conformidade com o disposto nos artigos 60,
parágrafo único, e 62 da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 452/2008 Plenário
Abstenha-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura
contratual, em observância ao art. 60, parágrafo único, da Lei nº
8.666/1993.
Acórdão 890/2007 Plenário (Sumário)
Abstenha-se de promover a aquisição de bens ou serviços sem
cobertura contratual, bem assim de celebrar contratos com cláusula
de vigência retroativa, caracterizando a existência de contrato verbal
antes de sua formalização, por contrariar o disposto no parágrafo
único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 25/2007 Plenário
Evite a realização de despesas sem cobertura contratual, por
caracterizar celebração de contrato verbal, vedada pelo art. 60 da
Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 3373/2006 Plenário
Abstenha-se de receber produtos ou serviços ou de realizar despesas
sem cobertura contratual, em respeito ao disposto no parágrafo
único do art. 60 da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 2386/2006 Plenário
Abstenha-se de efetuar aquisição de bens/serviços sem cobertura
contratual, a fim de não infringir o art. 60, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/1993.
Decisão 955/2002 Plenário
Arrematando a questão, vale registrar que a contratação originouse de dispensa de licitação prevista no inciso IV do art. 24 da Lei n.
8.666/93 que traz a seguinte redação:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...] IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;
Deste modo, estava o gestor proibido de aditar a contratação,
através de prorrogação do prazo lá estipulado, podendo, por sua
vez, em vez de praticar a irregularidade, realizar nova contratação.
Assim, deve a ilegalidade permanecer.
5. Em relação à irregularidade de n. II.1.2.A.c – Falta de
acompanhamento e fiscalização da prestação de serviço de remoção
– UTI Móvel (item 6.2.A.c da ITI 612/2011), de responsabilidade
Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do HABF e Karla
Mauro de Queiroz Pereira – Fiscal do Contrato, afirma a equipe
de auditores que não consta nos autos manifestação da servidora
designada para acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto contratado, nos termos do art. 67 da Lei de Licitações.
O NEC considerou inexistente a irregularidade narrada em razão
do afastamento dos demais indícios de irregularidades atinentes
à dispensa de licitação registrada sob o n. 45930660/09 (itens
II.1.2.A.a e II.1.2.A.b).
Entretanto, cabe mencionar que persiste a irregularidade relativa ao
item II.1.2.A.b, conforme expresso no tópico acima, de n. 4.
Além disso, analisados os documentos que compõem o processo
em questão verifica-se que a servidora designada para acompanhar
e fiscalizar a execução contratual não se manifestou acerca da
prestação de serviços de remoção realizada entre as datas de
17/09/2009 a 08/10/2009.
Destaca-se que toda execução do contrato deve ser fiscalizada e
acompanhada por representante da Administração, sendo esta
medida considerada de observância obrigatória pela Administração.
Nas palavras de Marçal Justen Filho:
O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o
poder-dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III).
Compete à Administração designar um agente seu para acompanhar
diretamente a atividade do outro contratante. O dispositivo deve
ser interpretado no sentido de que a fiscalização pela Administração
não é mera faculdade assegurada a ela. Trata-se de um dever, a
ser exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais [...].
(grifo nosso)
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:
Designe, em atenção à disposição legal contida no art. 67 da Lei
nº 8.666/1993, representantes da administração para acompanhar
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e fiscalizar a execução dos serviços e mantenha essa designação
atualizada.
Acórdão 265/2010 Plenário
Adote medidas para que a fiscalização dos contratos sob sua alçada
esteja de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, de modo a
garantir a qualidade do produto final e o pagamento apenas dos
serviços efetivamente executados.
Acórdão 1731/2009 Plenário
Portanto, resta patente a violação do dever de fiscalização e
acompanhamento da execução dos contratos, devendo, assim, ser
mantida a irregularidade.
6. Acerca do apontamento de n. II.1.3.A.a – Falta de justificativas
para credenciamento (item 6.3.A.a da ITI 612/2011), de
responsabilidade Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral do HABF,
Anacyrema da Silveira Silva – Pregoeira/CPL e Rosani de Moraes
Caiado – Diretora Técnica/Fiscal do Contrato, demonstra o corpo
técnico a ausência, na justificava para contratação direta com base
no inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93, da razão da escolha para
a aquisição por credenciamento, da inviabilidade de competição e do
preço dos produtos.
A irregularidade está devidamente caracterizada na ITC 5166/2012.
Apenas complementando as manifestações já exaradas na ITC,
segue julgado do Tribunal de Contas da União:
[...] embora o credenciamento não seja compatível com o
procedimento licitatório, trata-se, na opinião dos juristas, de caso de
inexigibilidade de licitação pela inviabilidade ou pela desnecessidade
de competição, dado que, em tese, todos os interessados na
prestação do serviço ficam disponíveis para a contratação. Assim,
são exigidos os elementos prescritos no parágrafo único do art. 26
da Lei n. 8.666/93, entre eles a justificativa do preço fixado pela
administração contratante. (Acórdão n. 1.751/2004, Plenário, rel.
Min. Marcos Vilaça).
7. Reportando-se ao item II.1.3.A.d – Empresário participante do
credenciamento com mais de uma empresa (item 6.3.A.d da ITI
612/2011), de responsabilidade Luciana Ceolin Stefanon – Diretora
Geral do HABF e Anacyrema da Silveira Silva – Pregoeira/CPL, narra
a equipe de auditores que no resultado de credenciamento figurou o
Sr. Rogério Paulino da Silva Júnior como representante das pessoas
jurídicas Emil Orthos – Implantes Ortopédicos Ltda EPP (sócio
administrador) e Rogério Paulino da Silva Júnior ME (empresário
individual), infringindo, assim, o art. 3°, “caput” da Lei n. 8.666/93,
senão vejamos:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Contudo, o NEC concluiu pela inexistência da irregularidade em
razão da inexistência de competição.
Acerca do tema, necessário trazer a lição de Marçal Justen Filho:
O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores
de serviço ou fornecedores. O credenciamento é o ato pelo qual o
sujeito obtém a inscrição de seu nome no referido cadastro.
É necessário destacar que o cadastro para credenciamento deve
estar permanentemente aberto a futuros interessados, ainda que
seja possível estabelecer limites temporais para contratações
concretas.
Um exemplo de credenciamento envolve a prestação de serviços de
saúde. Nessa área, é usual a Administração praticar modalidades
de estipulação em favor de terceiros. Os servidores receberão os
serviços e escolherão o profissional que os prestará. A Administração
realizará o pagamento pelos serviços, em valores e condições
previamente estabelecidos. Nesses casos, não tem cabimento
uma licitação. Caberá à Administração estabelecer as condições de
execução dos serviços e as demais cláusulas a serem observadas.
Todo o profissional que preencher os requisitos mínimos fixados
pela Administração poderá requerer seu credenciamento, o que
significará sua admissão a um cadastro que ficará à disposição
dos beneficiários (servidores). A escolha do profissional caberá ao
próprio beneficiário. Prestado o serviço, o profissional pleiteará à
Administração a remuneração por valor predeterminado.
Nota-se que a Administração não impõe aos particulares a escolha
do profissional a ser consultado. Nada impede que um profissional
credenciado seja o único escolhido por todos os beneficiários e
que outros não sejam procurados por quem quer que seja. (grifos
nossos)
Assim, não poderia a Administração influir na decisão do beneficiário
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quanto à seleção do credenciado, o que não foi observado no item
10.3 do Edital de Credenciamento n. 0001/2009, in verbis:
10.3 – A Contratante fará distribuição de forma isonômica entre
os credenciados, sendo a todos garantida a mesma remuneração e
as mesmas condições sob as quais o serviço deve ser prestado, de
forma que nenhum credenciado perceba mais vantagens que outro.
Para fins exclusivos de rodízio na distribuição entre os credenciados
o HABF adotará os seguintes critérios, sempre excluída a vontade
da Administração na determinação da demanda por credenciado
conforme estabelece o art. 6° Inciso VI da Lei Estadual n° 9.090 de
24 de dezembro de 2008:
a. Menor prazo de execução/entrega, não podendo ser superior ao
prazo estipulado neste Edital conforme letra “a” do item 12.1; fato
este a ser comprovado em Declaração conforme exigência do Anexo
II, Item 1.3-1.3.1 ‘Capacidade Técnica Operacional’, Letra I;
b. Em caso de empate, o desempate será definido através de Ordem
Cronológica de Credenciamento/Habilitação, comprovado por
protocolo de recebimento.
Deste modo, conclui-se que o sistema adotado pelo Hospital Antônio
Bezerra de Faria não se tratou de credenciamento propriamente
dito, mas de mixagem de determinadas feições do sistema com
aspectos característicos de licitação, já que a demanda é repartida
entre os credenciados.
Portanto, tolerar que dentre três empresas credenciadas, duas
possuam o mesmo empresário a representando, sócio administrador
e empresário individual, é ir de encontro aos princípios basilares da
licitação – legislação esta aplicável ao credenciamento em questão por
expressa previsão no edital, admitindo, assim, duplo beneficiamento
e, em consequência, configurando violação ao princípio da isonomia
disposto no “caput” do art. 3° da Lei de Licitações.
Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, “violar um
princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme
o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra
todo o sistema subversão aos seus valores fundamentais [...]”.
Vale, ainda, registrar que não constou na ITI a violação ao “caput” do
art. 3º da Lei n. 8.666/93 e sim ao § 1°, inciso I. Porém, a tipificação
incorreta não é motivo suficiente para exclusão da irregularidade
já que o responsável se defende dos fatos e não do regramento
supostamente violado.
Dessa forma, não houve violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Além disso, o equívoco não trouxe nenhum prejuízo efetivo para
o regular desenvolvimento processual, não podendo, pois, ser
utilizado para afastar irregularidade reconhecida pelos responsáveis,
devendo, portanto, ser mantida a irregularidade.
8. No que concerne aos itens II.1.3.B.a e II.1.3.C.a – Ausência de
designação formal de servidor responsável pelo acompanhamento do
contrato (item 6.3.B.a, 6.3.C.a da ITI 612/2011), de responsabilidade
de Edgar Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do HABF, constata
o corpo de auditores a ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do ajuste, conforme estabelecido
no item 15.1 do Edital de Credenciamento n. 0001/2009, e em
desobediência ao disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93.
Diante das justificativas apresentadas pelo responsável, o NEC
opinou pela conversão da irregularidade em recomendação por
entender que a formalização atrasada da designação não revelou
questão de fundo de natureza grave.
Não obstante, conforme já demonstrado nos tópicos 1 e 5 o
apontamento trata de medida de observância obrigatória pela
Administração, caracterizando irregularidade grave e sujeitando o
responsável às penalidades cabíveis.
Ademais, verifica-se ser prática recorrente do responsável a violação
ao art. 67 da Lei de Licitações (6 vezes no tópico 1 e 2 vezes neste
tópico), devendo, portanto, a irregularidade ser mantida.
9. Referindo-se ao item II.1.4.a – Ausência de autorização
para pagamento da despesa (item 6.4.a da ITI 612/2011), de
responsabilidade de Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral do
HABF, Danielle Karla de Souza Teixeira Bonfim – Fiscal do Contrato e
Silvio Olímpio Negreli – responsável pelo lançamento da OB, informa
a equipe de auditores a ausência de autorização para pagamento
da despesa de R$ 27.365,14, infringindo, assim, o art. 62 da Lei n.
4.320/64.
A irregularidade foi afastada pelo NEC “considerando-se que o
pagamento em questão era devido e que [...] embasou-se [...] na
relação externa encaminhada ao Banestes”, sendo ainda esboçada
a necessidade de ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Sílvio
Olímpio Negreli.
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Nada há a acrescentar quanto ao pedido de reconhecimento da
ilegitimidade passiva do servidor da Secretaria de Estado da
Fazenda, Sr. Sílvio Olímpio Negreli.
Contudo, os argumentos relativos ao afastamento do apontamento
não devem prosperar.
Nas palavras de Regis Fernandes de Oliveira:
Consuma-se a despesa em três fases: o empenho, a liquidação e o
pagamento.
[...] Estando tudo em ordem, emite-se a ordem de pagamento, que é
o “despacho exarado por autoridade competente, determinando que
a despesa seja paga” (art. 64). A partir daí, há mera formalidade de
emissão do cheque para o pagamento ou de ordem de transferência
de saldo para a conta do credor.
[...] A ordem de pagamento passou a ser, a partir da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ato de suma importância, porque identifica
o responsável como ordenador de despesa. Este é o responsável
pela verificação da realidade do gasto público.
Assim, somente a existência de despacho exarado por autoridade
competente seria capaz de elidir o apontamento, o que no caso não
ocorreu.
Deste modo, permanece a irregularidade.
10. Trazendo à baila os itens III.1.6 – Liquidação irregular da
despesa – ordens de fornecimentos n° 25/2009, 65/2009, 99/2009
e 163/2009 (item 6.1.6 da ITI 438/2010), de responsabilidade de
Edgard Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral do HABF, e III.1.7 –
Falta de fiscalização e acompanhamento dos serviços contratados –
Ata de Registro de Preços n. 079/2009 (item 6.1.7 da ITI 438/2010),
de responsabilidade de Márcio Emílio Chaves Vieira – Bioquímico
responsável pelo acompanhamento, constata a equipe de auditores
que não consta nos autos manifestação do servidor designado para
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado,
nos termos do art. 67, “caput” da Lei n. 8.666/93 (item III.1.7),
sendo, em consequência, autorizado o pagamento pelo gestor em
total dissonância com o disposto na cláusula décima quinta da Ata
de Registro de Preços n. 079/200925, infringindo, assim também, o
art. 62 c/c art. 63 da Lei n. 4.320/64 (item III.1.6).
Quanto à primeira ilegalidade – item III.1.6, o NEC entendeu não
tratar de questão de fundo de natureza grave ou que sinalizasse
possível inexecução contratual, ocorrência de dano ou má-fé,
opinando pela conversão do apontamento em conversão.
Já no tange à segunda irregularidade – Item III.1.7, foi considerada
pelo NEC inexistente a irregularidade narrada em razão do
afastamento dos demais indícios de irregularidades atinentes aos
itens III.1.4. III.1.5 e III.1.6.
Entretanto, cabe mencionar que persistem as irregularidades relativas
aos itens III.1.6 e III.1.7, já que não consta nenhuma manifestação
do fiscal do contrato – Márcio Emílio Chaves Vieira – quando da
entrega dos materiais adquiridos (Processo n. 4419145626),
havendo, apesar disso e agravando a situação, ordem de pagamento
exarada pelo gestor – Edgard Mançano Ximenes Júnior.
Ademais, conforme já mencionado nos tópicos 1, 5 e 8, a falta
de acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados
trata de medida de observância obrigatória pela Administração,
caracterizando irregularidade grave e sujeitando o responsável às
penalidades cabíveis.
Não bastasse isso, verifica-se que a liquidação irregular da despesa
decorrente da ausência de manifestação do fiscal do contrato
quanto ao recebimento dos materiais é conduta recorrente do
gestor (3 vezes), estando configurada também nos itens 6.1.8.B.c e
II.1.1.10.C.c, mantidos pelo corpo técnico.
Posto isto, devem as irregularidades permanecer.
11. Cabe acentuar, nesta oportunidade, a responsabilidade de cada
um dos agentes pelas condutas irregulares identificadas nos autos:
1 – Edgard Mançano Ximenes Júnior:
Ao gestor recai a responsabilidade pelas infrações descritas nos
itens 6.1.1.B.b, 6.1.2.B.b, 6.1.3.B.b, 6.1.4.B.c, 6.1.5.B.b, 6.1.6.B.b,
6.1.7.B.a, 6.1.8.B.c, 6.1.9.B.b, 6.1.10.A.a, 6.1.10.B.b, 6.1.10.C.c,
6.1.11.A.b, 6.2.A.b, 6.2.A.c, 6.3.B.a, 6.3.B.c, 6.3.C.a, 6.3.C.c e
6.4.c da ITI 612/2011 e item 6.1.6 da ITI 438/2011, devendo ser as
respectivas contas julgadas irregulares, na forma do art. 84, inciso
III, alíneas “c” e “d”, da LC n. 621/12.
2 – Luciana Ceolin Stefanon:
A gestora recai a responsabilidade pelas infrações descritas nos
itens 6.3.A.a, 6.3.A.b, 6.4.a e 6.4.c da ITI 612/2011, devendo ser as
respectivas contas julgadas irregulares, na forma do art. 84, inciso
III, alíneas “c” e “d”, da LC n. 621/12.
3 – Outros responsáveis:
Com fulcro no art. 3º, incisos XIV e XXI, da LC n. 32/9327 foram
chamados aos autos os seguintes agentes:
- Karla Mauro Queiroz Pereira (Fiscal do Contrato), em razão da
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ilegalidade evidenciada nos itens 6.1.4.B.c, 6.1.8.B.c, 6.2.A.c e
6.3.A.d da ITI 612/2011, devendo a servidora ser punida com multa
pecuniária, em obediência ao art. 135, II, da LC n. 621/12;
- Adeir Francisco Mariano (Fiscal do Contrato), diante do apontamento
de n. 6.1.7.B.a da ITI 612/2011, devendo ser aplicado ao servidor
multa pecuniária, em observância ao art. 135, II, da LC n. 621/12;
- Rogério Carrara Sanglard Amaral (Fiscal do Contrato), tendo em
vista a irregularidade descrita no item 6.1.10.C.c da ITI 612/2011,
mantida pelo corpo técnico, devendo ser aplicado ao servidor multa
pecuniária, em obediência ao art. 135, II, da LC n. 621/12;
- Anacyrema da Silveira Silva (Pregoeira do HABF), em razão da
anomalia vislumbrada nos itens 6.1.10.A.a, 6.1.10.B.b, 6.3.A.a,
6.3.A.b e 6.3.A.d da ITI 612/2011, devendo ser cominada multa
pecuniária, na forma do art. 135, II, da LC n. 621/2012;
- Rosani de Moraes Caiado (Fiscal do Contrato), diante do aponte de
irregularidade descrito no item 6.3.A.a da ITI 612/2011, conservado
pelo corpo técnico, devendo ser aplicada multa pecuniária, nos
moldes do art. 135, II, da LC n. 621/12;
- Danielle Karla de Souza Teixeira Bonfim (Fiscal do Contrato),
em razão da irregularidade disposta nos itens 6.4.a e 6.4.c da ITI
612/2011, devendo ser aplicada multa pecuniária, em observância
ao art. 135, II, da LC n. 621/12;
- Márcio Emílio Chaves Vieira (Gerente do Laboratório do Banco
de Sangue do HABF e Fiscal do Contrato), diante do indicativo de
ilegalidade relativo aos itens 6.1.7 e 6.1.8 da ITI 438/2011, devendo
ser cominada a multa pecuniária, nos moldes do art. 135, II, da LC
n. 621/12; e
- Enrielton Chaves (Diretor Administrativo do HABF), diante do
apontamento constante do item 6.1.8 da ITI 438/2011, mantido pelo
corpo técnico, devendo ser aplicada ao servidor multa pecuniária, na
forma do art. 135, II, da LC. 621/12.
12. A aplicação de penalidade as responsáveis se impõe diante
do fato de que que as irregularidades praticadas consubstanciam
inescusáveis violações à lei de licitação, de direito financeiro, dentre
outras legislações28, representando, a teor do art. 84, III, “c” e
“d” da LC n. 621/12, prática de ato ilegal, com grave violação à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, o que enseja a rejeição
das contas, razão mesma que o Superior Tribunal Eleitoral considera
que o descumprimento da lei de licitações importa irregularidade
insanável, consoante precedentes do Ac. de 22.11.2007 na AR no
258, rel. Min. Marcelo Ribeiro, Ac. de 11.9.2007 no AgRgREspe no
26.871, rel. Min. Cezar Peluso e do Ac. de 16.11.2006 no AgRgRO
no 1.178, rel. Min. Cezar Peluso.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja reconhecida a ilegitimidade passiva de Sílvio Olímpio
Negreli e, consequentemente, extinto o processo (em relação a este
interessado), sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do
art. 267 do Código de Processo Civil;
2 – seja a prestação de contas em exame julgada IRREGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso III, alínea “c” e “d”, da Lei Complementar
n. 621/2012;
3 – sejam cominadas multas pecuniárias a EDGARD MANÇANO
XIMENES JÚNIOR (itens 6.1.1.B.b, 6.1.2.B.b, 6.1.3.B.b, 6.1.4.B.c,
6.1.5.B.b, 6.1.6.B.b, 6.1.7.B.a, 6.1.8.B.c, 6.1.9.B.b, 6.1.10.A.a,
6.1.10.B.b, 6.1.10.C.c, 6.1.11.A.b, 6.2.A.b, 6.2.A.c, 6.3.B.a,
6.3.B.c, 6.3.C.a, 6.3.C.c e 6.4.c da ITI 612/2011 e item 6.1.6 da
ITI 438/2011), LUCIANA CEOLIN STEFANON (itens 6.3.A.a, 6.3.A.b,
6.4.a e 6.4.c da ITI 612/2011), KARLA MAURO QUEIROZ PEREIRA
(itens 6.1.4.B.c, 6.1.8.B.c, 6.2.A.c e 6.3.A.d da ITI 612/2011),
ADEIR FRANCISCO MARIANO (item 6.1.7.B.a da ITI 612/2011),
ROGÉRIO CARRARA SANGLARD AMARAL (item 6.1.10.C.c da ITI
612/2011), ANACYREMA DA SILVEIRA SILVA (itens 6.1.10.A.a,
6.1.10.B.b, 6.3.A.a, 6.3.A.b e 6.3.A.d da ITI 612/2011), ROSANI
DE MORAES CAIADO (item 6.3.A.a da ITI 612/2011), DANIELLE
KARLA DE SOUZA TEIXEIRA BONFIM (itens 6.4.a e 6.4.c da ITI
612/2011), MÁRCIO EMÍLIO CHAVES VIEIRA (itens 6.1.7 e 6.1.8 da
ITI 438/2011) e ENRIELTON CHAVES (item 6.1.8 da ITI 438/2011),
na forma dos arts. 87, inciso IV, e 135 da LC n. 621/12 c/c art. 382
e seguintes da Res. TC n. 261/13;
4 – sejam reputados regulares os atos praticados pelas sociedades
empresárias Quality Lavanderia Ltda ME e Isofarma Industrial
Farmacêutica Ltda;
5 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12 sejam expedidas
as recomendações (rectius: determinações) sugeridas pelo NEC às
fls. 261/263 (item 9 e 10).
Da análise dos autos, verifico que se faz necessário a realização de
análise pormenorizada das conclusões da área técnica, em razão
da documentação contida nos autos, das razões de defesa de a
legislação aplicável.
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Verifico da instrução técnica conclusiva, de fls. 115/263, que as
irregularidades foram tratadas por processo licitatório, resultando
no fato de que a mesma irregularidade e a correspondente defesa,
bem como as conclusões da área técnica, consta de vários processos
licitatórios, como é o caso do item II.1.1, que trata de onze processos,
todos com as mesmas irregularidades.
Assim, para evitar análises sobrepostas, trato as irregularidades por
ponto, adotando numeração própria abarcando todos os processos
licitatórios em cada ponto, a saber:
1.
Falta de verificação dos preços correntes no mercado
– art. 15, inc. V c/c art. 43, inc. IV da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inc.
IV, do Dec. 1.790 – R/07 - Pregões nº 03, 04, 06, 07, 09, 15, 16,
30, 41, 80 e 87, todos de 2009.
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Júnior, Diretor Geral,
Pregões nº 30, 41 e 87/2009; Luciama Ceolin Stefanon,
Diretora Geral, demais pregões; Ancyrema da Silveira Silva,
Pregoeira, todos os pregões.
Relata a equipe de auditoria que a despeito de haverem outros
fornecedores, foram cotados preços com apenas três destes, e
apurada a média, que constituiu o preço de referência estabelecido
nos editais, como preços mínimos, a despeito do Parecer PCA nº
2048/2009 da Procuradoria Geral do Estado – PGE, sobre a pesquisa
de preços que assim se posicionou:
Em relação aos valores orçados, salientamos que os agentes da
Administração Pública, de todas as esferas do governo, tem o dever
funcional de sempre buscar alcançar o real preço praticado no
mercado dos bens e serviços que serão adquiridos, não devendo
nem mesmo se contentar com a formal obtenção de 3
propostas, quando se apresentar possível uma coleta mais
ampla, e que deverá ser feita nos autos.
Deverá, também, ser verificada a existência de outros contratos
objetivando a aquisição dos referidos materiais, para que assim, seja
possibilitada a obtenção de uma melhor oferta. – grifei e negritei
Os responsáveis se manifestaram de forma idêntica sobre a
presente irregularidade em todos os pregões mencionados, às folhas
3054, 3090, 3095/96, 3157/3182 e 3201/3210, processo TC nº
8902/2010, volume XII, apenso), cujas justificativas se resumem:
A Sra. Luciana argumentou (fls. 3202) que era comum finalizar a
média dos preços ao atingir o mínimo de três cotações, considerando
que nem todas as empresas consultadas respondiam as solicitações,
visando agilizar o processo cujo objeto era essencial ao atendimento
aos pacientes e anexa cópia da ata e lista de preços da CMED (fls.
3211/3241), demonstrando a prática de preços dentro do mercado,
e até abaixo do preço de fábrica.
A Sra. Anacyrema argumentou (fls. 3158 e seguintes), em suma,
que não consta entre as competências do pregoeiro (Decreto
Estadual 1527-R/2005, art. 9º), a coleta de preços ou a instrução
inicial do processo licitatório, tarefas essas que estão a cargo do
setor de compras, que lhe informa a média de preços, e que aquele
setor utilizou a média de três cotações até que a SECONT e a PGE,
no final do segundo semestre de 2009, passaram a recomendar a
adoção do menor preço cotado ou que a média fosse feita através
de outras metodologias.
c) O Sr. Edgar alegou (fls. 3084) que em sua gestão percebeu o fato
e solicitou ao setor de compras que ampliasse a pesquisa e que o
setor tem carência de pessoal e de treinamento.
A Subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC, em análise das
razões de defesa (fls. 118/206 destes autos), em síntese, assim se
manifestou:
a) Nas alegações da defesa informou-se que não houve falta
de verificação dos preços correntes no mercado, contrariando
o apontamento inicialmente firmado pela equipe de auditoria,
observando apenas que a amplitude de coleta de preços poderia ter
sido estendida para melhor refletir a realidade do mercado conforme
orientações da PGE e SECONT.
b) É procedente a arguição de ilegitimidade passiva da Pregoeira,
Sra. Anacyrema da Silveira Silva, cabendo reconhecer que tal mister
não é da sua competência.
c) Considerou que as orientações para ampliação da coleta de preços
vêm sendo feitas desde 2009, e que o conjunto de documentos
e alegações trazidos aos autos não revelam questão de natureza
grave, ou que sinalize dano ou má-fé, observando-se os critérios
de proporcionalidade e utilidade e em homenagem ao princípio do
formalismo moderado, propõe a conversão do apontamento em
recomendação, advertindo, desde já, que sua inobservância futura
configurará irregularidade, exceto no caso do pregão 80/09, que
considerou a irregularidade inexistente.
No tocante à responsabilização da pregoeira, coaduno com o
entendimento da área técnica quanto à sua ilegitimidade passiva,
em face do disposto no Decreto Estadual 1.527 – R/2005, art. 9º, e
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na Lei nº 10.520/2002, art. 3º, incisos III e IV.
Já no que se refere aos demais responsáveis, ou seja, os Diretores
Gerais do Hospital Antonio Bezerra de Faria - HABF, entendo que a
razão de urgência alegada pela Sra. Luciana e a razão de carência
de pessoal, bem como de treinamento, alegada pelo Sr. Edgar,
indicam que equívocos foram cometidos, todavia sem repercussão
que redundasse em dano ao erário.
Além disso, conforme argumentado pela Sra. Anacyrema, quanto
ao fato de que as orientações da PGE e da SECONT, no sentido
de ampliação da pesquisa de preços, somente foram expedidas no
final do segundo semestre de 2009, após a realização de todos os
processos licitatórios em análise, e na lista de preços juntada pela
Sra. Luciana (fls. 3211/3241), que comprova estarem os preçosbase adotados dentro do valor de mercado, motivo pelo qual,
acompanho a área técnica e afasto a presente irregularidade.
2.
Falha na emissão de ordem de fornecimento –
instrumento de formalização de aquisição – art. 61 c/c art. 64,
da Lei 8.666/93 e art. 20 do Dec. 1.790 – R/2007 - Pregões nº 03,
04, 06, 07, 09,15, 23, 30, 41, 80 e 87 todos de 2009
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Junior – Diretor
Geral – Ata de Registro de Preços 54/09 – Pregão 03/09; Ata
de Registro de Preços 42/09 – Pregão 06/09; Ata de Registro
de Preços 51/09 – Pregão 07/09; Ata de Registro de preços
34/09 – Pregão 04/09; Ata de Registro de preços 78/09 –
Pregão 09/09; Ata de Registro de Preços 58/09 – Pregão
15/09; Ata de Registro de Preços 66/09 – Pregão 23/09;
Ata de Registro de Preços 190/09 – Pregão 30/09; Ata de
Registro de Preços 238/09 – Pregão 80/09 e Ata de Registro
de Preços 301/09 – Pregão 87/09; Luciana Ceolin Stefanon
- Diretora Geral – Ata de Registro de Preços 42/09 – Pregão
06/09; Karla Mauro Queiroz Pereira – Fiscal de Contrato –
Ata de Registro de Preços 34/09 – Pregão 04/09 e Ata de
Registro de Preços 66/09 – Pregão 23/09; Rogério Carrara
Sanglard Amaral – Fiscal de Contrato – Ata de Registro de
Preços 238/09 – Pregão 80/09 e Danielle Karla de Souza
Teixeira Bonfim – fiscal de Contrato – Ata de Registro de
Preços 301/09 – Pregão 87/09.
Relata a equipe de auditoria que a cláusula oitava das Atas de
Registro de Preços estabelece que a ordem de fornecimento
constitui o instrumento de formalização da aquisição e que, quando
da autorização do fornecimento, a Administração deixou de observar
as seguintes formalidades: assinatura no documento, convocação
do fornecedor para o seu recebimento, numeração com ordem
cronológica, o que dificulta o acompanhamento e fiscalização do
objeto contratado.
Os responsáveis apresentaram suas justificativas às fls. 3033/3153
e 3201/3210 do processo TC nº 8902/2010, apenso), manifestandose, em suma, da seguinte forma:
1) Senhor Edgard, as Sras. Danielli e Karla e o Sr. Rogério Carrara: A
despeito da previsão nas Atas de Registro de Preço (Padrão), todas
as unidades da SESA, inclusive o HABF, não utilizam formalmente a
ordem de fornecimento como documento vinculativo ao solicitar uma
aquisição, mas que utilizam, junto à ordem de fornecimento, outro
documento chamado autorização de fornecimento de materiais –
AFM que é enviado ao fornecedor, sendo este o documento padrão
adotado por todas as unidades da SESA, o que inclui HABF, sendo
essa AFM assinada pelo setor de compras e enviada via FAX aos
fornecedores, nela contendo o nº da nota de empenho, o prazo
de entrega, condições de recebimento e elemento de despesa.
Ressalta-se que o fornecedor indica na nota fiscal, a que AFM e
empenho se refere.
2) Sra. Luciana: A emissão da autorização de fornecimento de
materiais – AFM, em detrimento da ordem de fornecimento – OF
se deve à logística que esta engloba, pois muitos fornecedores se
encontram fora do Estado, demandando tempo na devolução das
ordens de fornecimento devidamente assinadas, o que poderia
culminar no desabastecimento do hospital. A autorização de
fornecimento de materiais contém as mesmas informações da
ordem de fornecimento,s sendo que autorização de fornecimento de
materiais é devidamente encaminhada ao fornecedor e publicada no
diário oficial, não resultando em qualquer irregularidade ou prejuízo
ao erário ou ao fornecedor (fls. 3203).
A Subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise das
razões de defesa, entendeu, observando o princípio do formalismo
moderado, que a irregularidade inexiste (fls. 129/13 destes autos).
Assim, a análise minuciosa do mesmo item, em cada processo de
pregão, dispensa maiores acréscimos, em razão das conclusões da
área técnica, motivo pelo qual acompanho o entendimento da
área técnica e afasto a presente irregularidade.
3.
Falta de Acompanhamento e Fiscalização das
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Autorizações de Fornecimento – instrumento de Formalização
da aquisição – art. 67 da Lei 8.666/93
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Junior – Diretor
Geral – Todas as Atas de Registro de Preços-Pregões; Karla
Mauro Queiroz Pereira – fiscal de Contrato – Ata de Registro
de Preço 34/09 – Pregão 04/09; ARP 66/09 – Pregão 23/09
e Rogério Carrara Sanglard Amaral – Fiscal de Contrato – Ata
de Registro de Preços 238/09 – Pregão 80/09.
Relata a equipe de auditoria que as Atas de Registro de Preços,
em sua cláusula 15ª, designaram uma servidora para acompanhar
e fiscalizar a contratação, e que esta servidora foi exonerada em
08/06/2009, não sendo designado formalmente outro servidor
para a função, sendo que a execução das contratações
ocorreram após a exoneração da servidora, e que, mesmo
antes, não houve manifestação da servidora designada em face da
irregularidade anterior.
Os responsáveis se manifestaram, às fls. 3033/3106 e 3140, alegando,
em suma, que, devido ao enorme déficit de profissionais da área de
saúde, quando ocorre o desligamento de um farmacêutico, como
foi o caso, outro servidor assume automaticamente a incumbência,
o que se faz, muitas vezes, por designação verbal, não gerando a
ocorrência, qualquer prejuízo ao erário ou à execução contratual.
A Subscritora da Instrução Técnica conclusiva, em análise das
razões de defesa, concluiu que os argumentos trazidos mostram
que o não acompanhamento por servidor específico, mas pelos
farmacêuticos do setor, embora contrarie o ato formal de designação
inicial, na prática, mostrou-se medida suficiente à regularidade
das contratações que, de modo geral, tem se revelado adequada,
ressalvando questionamento meramente formal, opinando pela
inexistência da irregularidade nos pregões 04/23 e 80/09 (fls. 203),
e nos demais pregões sugeriu a realização de recomendação, fls.
188.
Assim, pelo que se pode verificar das alegações de defesa, a
execução das Atas de Registro de preços não deixaram de ser
acompanhadas e fiscalizadas a despeito da exoneração da servidora
designada inicial e formalmente, pois o trabalho foi executado pelos
farmacêuticos remanescentes, razão pela qual acompanho a área
técnica e afasto a presente irregularidade em relação a todos os
pregões e Atas de Registro de preços.
4.
Liquidação Irregular da Despesa – arts. 62 e 63 da Lei
nº 4.320/64.
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Júnior – Diretor Geral
– Todos os Pregões e Atas de Registro de Preços; Karla Mauro
Queiroz Pereira – Fiscal de Contrato – Ata de Registro de
Preços 34/09 – Pregão 04/09 e ARP 66/09 – Pregão 23/09
e Rogério Carrara Sanglard Amaral – Fiscal de Contrato – Ata
de Registro de Preços 238/09 – Pregão 80/09.
Relata a equipe de auditoria que a cláusula 15ª das Atas de Registro
de Preços dispõe que não se fará qualquer pagamento, sem que
a pessoa designada ateste a execução do objeto contratado, e
que a liquidação das aquisições foi realizada com o atestado de
recebimento de servidor não designado formalmente para atestar
as despesas.
No caso das Atas de Registro de Preço - ARP 42/09 (Pregão 06/09);
ARP 51/09 (Pregão 07/09); ARP 78/09 (Pregão 09/09); ARP 58/09
(Pregão 15/09); ARP 66/09 (Pregão 23/09); ARP 190/09 (Pregão
30/09) e ARP 238/09 (Pregão 80/09), a discriminação do produto
adquirido nas notas fiscais não identifica todos os elementos
necessários para regular liquidação.
Relata, ainda, a equipe técnica, em relação à ARP 34/09 (Pregão
04/09), que a liquidação das aquisições foi realizada com o controle
de frequência de paciente sem a correta identificação do Paciente,
como o nome, CPF, Carteira de Identidade/CI, ou do seu responsável.
Os responsáveis justificaram, fls. 3033/3106 do processo TC nº
8902/2010, volume XII, apenso, em suma, que as alegações da
equipe técnica se devem ao fato de a despesa ser atestada por
servidor não designado formalmente, em face da exoneração da
servidora designada nas Atas de Registro de preços e que, como
justificado no item anterior, o acompanhamento e fiscalização da
execução contratual e consequentemente, a liquidação da despesa,
passou a ser feita pelos farmacêuticos remanescentes, reafirmando
a alta rotatividade desses servidores no hospital, sendo essas
designações feitas verbalmente, o que não redundou em prejuízo ao
erário, nem para os fornecedores.
Justificaram, ainda, que após a orientação da equipe técnica,
passou-se a formalizar tais designações e a juntá-las nos processos.
No tocante ao item pertinente à Ata de Registro de Preços 34/09,
Pregão 04/09, alegam o Sr. Edgar e a Sra. Karla (fls. 3037/38 e
3070/71 do processo TC nº 8902/2010, volume XII, apenso, que o
documento denominado “OHB” não é do hospital, serve de controle
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do fornecedor (Prestador dos Serviços).
Justificou mais, ainda, que o controle do hospital não pode ser
encontrado no processo, pois fica no Setor de Diagnóstico por
Imagem, responsável pela Oxigenoterapia e Sessão Hiperbárica,
e que o acompanhante do paciente é sempre um técnico de
enfermagem do próprio hospital que assina as OHB’s, uma vez que
os pacientes estão sempre internados.
Além disso, justificou que a “OHB” para ser paga necessita ser
previamente confrontada com uma planilha de controle interno e
com um relatório de entrada e saída da ambulância com o paciente.
A subscritora da instrução técnica conclusiva, em análise do fato,
por pregão, concluiu, nos pregões 03, 06, 07, 09, 15 e 30/2009, por
sugerir recomendação, reconhecendo que a função foi desempenhada
mesmo que não pelo servidor formalmente designado, e, nos casos
dos pregões 04, 23 e 80/2009, entendeu que a irregularidade foi
confirmada no pregão 04, porque a despesa foi liquidada mediante
documento comprobatório de atendimento aos pacientes em
sessões de oxigenoterapia e hiperbárica, assinado por técnico de
enfermagem/acompanhante, e porque os defendentes não anexaram
o relatório e a planilha de controle interno que mencionaram. E, nos
casos dos pregões 23 e 80/09, porque a liquidação foi assinada por
servidor outro, que não aquele formalmente designado (fls. 182,
204 e 152 destes autos).
Compulsando os autos do processo TC nº 8902/2010 constato, da
documentação juntada pela equipe de auditoria, que todas as notas
fiscais estão atestadas com carimbo e assinatura de servidor do
setor de almoxarifado/farmácia, e, no caso do pregão 04 – Ata de
Registro de preços 34/09, verifico, às fls. 924/944, que além das
OHB’s, devidamente rubricadas pelo responsável nelas anotado, as
notas fiscais que as acompanham estão atestadas pela servidora
designada na cláusula 15ª da ARP 34/09, Sra. Karla Mauro de
Queiroz Pereira.
Quanto à alegação de que a discriminação do produto adquirido
nas notas fiscais não identifica todos os elementos necessários
para a regular liquidação da despesa, não informa o corpo técnico
deste tribunal o que está faltando, e, examinanda a documentação
juntada nos autos pela equipe de auditoria, volume II a IX, do
processo TC nº 8902/10, apenso, motivo pelo qual não vislumbro
qualquer problema no ateste referente às notas fiscais, estando
todas devidamente liquidadas.
Constato, no caso do Pregão 04/09, que se trata de prestação
de serviços de oxigenoterapia e sessão hiperbárica, e, como já
mencionado, as notas fiscais juntadas pela equipe técnica nos autos
do processo próprio, apenso, estão todas atestadas pela servidora
designada na ata de registro de preços e acompanhadas das OHB’s.
Em sendo assim, entendo que não procedem às alegações de
permanência da irregularidade em nenhum dos casos pertinentes
a cada processo de pregão, razão pela qual divirjo da área técnica
e afasto a presente irregularidade em todos os processos de
pregão/ARP.
5.
Pagamento sem liquidação de despesa – art. 62 da Lei
nº 4.320/64 – Pregão 06/09 – ARP 42/09.
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Junior – Diretor Geral
e ISOFARMA Industrial Farmacêutica LTDA – Fornecedora
Relata a equipe de auditoria que o Diretor Geral autorizou o
pagamento da nota fiscal nº 4264 da empresa ISOFRMA, sem o
atestado de recebimento o que caracteriza a ausência de entrega
da mercadoria, devendo ser ressarcido o valor de R$ 13.000,00,
equivalente a 6.746,23 VRTE.
O Diretor Geral sustentou que a referida nota fiscal se encontra à
fl. 41 do processo HABF nº 43692583/08, devidamente liquidada
mediante carimbo e assinatura competentes, e que o documento
a que se refere à equipe é o documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica – DANFE, destinada à fiscalização do transporte de
mercadorias.
A empresa ISOFARMA apresentou cópia do conhecimento de
transporte dos produtos objeto da Nota Fiscal 4264, atestado pelo
gerente da Farmácia do HABF, senhor Rithielli V. Martins, responsável
pelo recebimento das mercadorias, fls. 3115/3126 do processo
TC nº 8902/2010, apenso, e argumentou que tal documento
acompanha o transporte das mercadorias até o destinatário e serve
de comprovante da entrega, nos termos do art. 19 do Convênio 6/89
do SINEAF – Sistema Nacional de Informações Econômico-Fiscais
(DOU 21/2/1989).
A Subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC, em análise das
razões de defesa, fls. 133/135 destes autos, contra- argumenta no
sentido de que as alegações do Diretor Geral não procedem pois não
juntou a nota fiscal atestada e que a mesma não consta das cópias
extraídas pela equipe de auditoria, conforme Anexo G.2 do processo
TC nº 8902/2010, e que, no entanto, o documento apresentado pela
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empresa ISOFARMA, com remissão à nota fiscal 4264, demonstra
a liquidação da despesa, remediando-se sua aparente ausência,
concluindo pela inexistência da irregularidade e consequente
exclusão da necessidade de ressarcimento.
Compulsando os autos do processo TC nº 8902/10, constato, às
fls. 504/523, que todos os DANFE’s estão devidamente carimbados
e assinados pelo setor de almoxarifado/farmácia do HABF, com
exceção do DANFE 4264 (fl. 515), porém, como bem analisou a
área técnica, o documento apresentado pela empresa ISOFARMA
(fls. 3125/3126 do mesmo processo) é suficiente para suprir a falha
de natureza formal, não restando dúvidas quanto à entrega da
mercadoria e à liquidação da despesa, razão pela qual acompanho a
área técnica e afasto a presente irregularidade e o consequente
ressarcimento inicialmente imputado.
6.
Inconsistência na formalização do processo – art. 38
da Lei nº 8.666/93 – Pregões 07/2009, 04/09 e 15/09.
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon – Diretora Geral e
Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira.
Relata a equipe de auditoria que a numeração dos processos
licitatórios referenciados está incorreta, em face de ausência de
folhas, sendo: Pregão 07, fls. 07 a 20; Pregão 04, fls. 16 a 35; e
Pregão 15, fls. 269/270.
As responsáveis esclarecem, em suma, que até o final da gestão
da Diretora Geral os processos estavam íntegros, e que as folhas
ausentes se referem ao seguinte:
- Pregão 07: Cotações de preços realizadas pelo setor de compras,
como se observa nas remissões feitas no Parecer da AGE e no mapa
comparativo elaborado pelo setor de compras, à fl. 274, do processo
HABF (fls. 3162/3163 do processo TC nº 8902/10).
- Pregão 04: Parte do edital de pregão, conforme revisão feita na
autorização da ordenadora de despesa, à fl. 46, daquele feito (fls.
3163/3164 do processo TC nº 8902/10).
- Pregão 15: Parte da Ata de Registro de Preços elaborada pela
SESA, faltando apenas a fl. 270, sendo o processo foi encaminhado
à SESA para elaboração das Atas de Registro de Preços, retornando
ao HABF somente em 14/04/09, após a exoneração da Diretora
Geral em 02/04/09.
Alegou a Pregoeira, por fim, que os processos tramitaram por
diversos setores, não se podendo imputá-la pela ausência das folhas
mencionadas.
A Subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise
das razões de defesa, reconhece a ilegitimidade passiva da
Pregoeira quanto a este apontamento, face à procedência de
suas alegações, quanto à integridade dos autos quando atuou no
feito, haja vista a confirmação pelas remissões feitas à documentação
faltante em parecer da AGE e mapa comparativo elaborado pelo
Setor de Compras (Anexo G.3 do processo TC nº 8902/10, Pregão
07).
Quanto ao Pregão 04/09, mantém o mesmo posicionamento,
observando que a documentação ausente se refere às primeiras
páginas do edital de pregão realizado no exercício anterior, cujo
certame foi declarado deserto, tento sido renovado em 2009, por
meio do pregão 04/09, em análise, cujo edital consta na íntegra
daqueles autos (Anexo G.4 do processo TC nº 8902/10), revelando,
portanto, o fato se constituir em de falha que não redunda em
prejuízo ao erário.
No tocante ao Pregão 15/09, manifesta-se da mesma forma,
observando que a fl. 270 faltante refere-se à 2ª Página da Ata de
Registro de Preços nº 58/2009, reproduzida em sua integralidade,
por mais duas vezes, às fls. 279/299 dos mesmos autos (fls. 1334
do processo TC nº 8902/10, anexo G.6).
Nos três casos, conclui a Subscritora da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC, que face á ausência de má-fé, e em homenagem ao princípio
do formalismo moderado, sugere a conversão do apontamento em
recomendação, advertindo que sua inobservância futura configurará
irregularidade, no que a acompanho a área técnica, reconhecendo
a ilegitimidade passiva também da Diretora Geral, pelas
mesmas razões.
7.
Ausência de autorização para emissão do empenho –
art. 58 da Lei nº 4.320/64 – Pregão 16/09 – Contrato 56/09.
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Junior – Diretor
Geral e Adeir Francisco Mariano – Fiscal de Contrato.
Relata à equipe de auditoria que foram emitidos, sem autorização do
Diretor Geral os Empenhos nº 354/09, 592/09 e 824/09, de 07/05,
07/07 e 03/09/2009, respectivamente.
Os responsáveis justificaram, às fls. 3028/29 e 3079/80 do processo
TC nº 8902/10, que a autorização foi dada por estimativa, de acordo
com o previsto no contrato e na autorização inicial, ressaltando que
o SIAFEM permite a emissão de empenho por estimativa quando os
desembolsos ocorrem mensalmente, na fonte 135, o que, segundo
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alegam, inviabiliza o empenho global.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise das
razões de defesa, assim se manifestou (fls. 172/174 destes autos),
em suma:
- Examinando a documentação referente ao processo HABF
44390009/2009 (Anexo G-7 do processo TC nº 8902/10), vê-se que
dele consta apenas uma autorização da Sra. Luciana (Diretora Geral
anterior) para emissão do empenho 271/09, em 31/03/09, no valor
de R$ 4.158,36, referente à 1ª parcela do contrato (fls. 1549/50 do
processo TC nº 8902/10), e que as notas de empenho elencadas
foram de fatos geradas sem autorização do então Diretor Geral,
Sr. Edgar, nomeado para o cargo em 06/04/09 (fls. 1553), não se
encontrando entre a documentação juntada pela equipe técnica,
qualquer despacho autorizando o empenho por estimativa, conforme
alegado pela defesa, concluindo pela existência da irregularidade.
Compulsando os autos do Processo TC nº 8902/2010, constato,
às fls. 1649/1701, a presença de autorização para emissão dos
empenhos 271, 473 e 961, sendo os dois últimos autorizados pelo
Sr. Edgar, mediante solicitação do Setor de Finanças, estando sem
solicitação e consequentemente sem autorização os empenhos 277,
354, 592 e 824.
Considerando que para que os empenhos fossem autorizados pelo
Diretor teria de haver prévia solicitação de autorização pelo Setor de
Finanças, entendo que não se pode atribuir total responsabilidade
pela falha ao Diretor, e, quanto ao Setor de Finanças, os seus
responsáveis não foram sequer mencionados nos autos.
Cabe ressaltar que todos os pagamentos foram autorizados após
solicitação do Setor de Finanças, conforme documentação juntada
pela equipe técnica às fls. 1475/1679 (Anexo G. 7 do processo TC
nº 8902/2010).
Quanto à responsabilização do Sr. Adeir, fiscal de contrato,
entendo ser indevida, pois o art. 67 da Lei nº 8666/93 não lhe
confere atribuição de verificar se o empenho da despesa foi ou não
autorizado, sendo esta competência atribuída ao Setor de Finanças,
razão pela qual entendo que ocorre sua Ilegitimidade Passiva.
Em assim sendo, em face destas razões, acompanho a área
técnica, mantenho a presente irregularidade, relativamente
aos empenhos 277, 354, 592 e 824.
.
8.
Falta de Publicação do Aviso de Licitação- art. 4º da
Lei 10.520/2002- Pregão 41/2009
Responsáveis: Edgard Mançano Ximenes Júnior - Diretor
Geral e Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira
Relata a equipe de auditoria que o Pregão nº 41/2009 não foi
publicado no diário oficial do Estado.
Os responsáveis confirmam a ausência de publicação e argumentam
que tal fato se deu por acúmulo de trabalho, e que não perceberam
o erro (fls. 3089 e 3173/74 do processo TC nº 8902/2010).
A subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC, em análise
das razões de defesa, observou que o referido Pregão contou
com a participação de apenas dois licitantes, os quais foram
desclassificados por apresentarem proposta acima do valor máximo
permitido, resultando fracassado o certame, consequência natural
da ausência de publicidade, havendo, por isso, perda de objeto deste
apontamento, concluindo por afastar a presente irregularidade,
no que a acompanho a área técnica e afasto a presente
irregularidade.
9.
Ausência de assinatura da Pregoeira no edital - art.
38, § 1º, da Lei nº 8666/93 - Pregão 80/2009 e 87/09.
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Júnior - Diretor Geral
e Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira
Os responsáveis admitiram a falha indicada e alegaram acúmulo de
trabalho como justificativa de sua ocorrência.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - IITC, em análise do
fato, às fls. 198/199, observa que o edital de Pregão nº 80/09 está
rubricado e subscrito pela servidora Linda Margot Teixeira Gomes,
membro da Comissão Permanente de Licitação (Anexo G. 10, fls.
2079/2109 do processo TC nº 8902/2010), sendo publicado no DOE
com indicação do Pregoeiro substituto, o servidor José Mauro dos Reis
Matheus (fls. 210), e que o Pregão 87/09 foi publicado no DOE de
08/10/2009, com indicação da servidora Linda Margot (Anexo G.11,
fls. 2200/2228 do processo TC nº 8902/10), da equipe de Pregão,
confirmando-se, às fls. 121, dos autos do Relatório de Auditoria
(TC nº 8902/2010), que a Sra. Anacyrema estava afastada de suas
atribuições por motivo de férias, no período de 23/07 a 21/08/2009,
devendo-se reconhecer a sua ilegitimidade passiva no caso
concreto, concluindo pela inexistência da irregularidade e
sugerindo recomendações.
As atribuições do Pregoeiro estão arroladas no inciso IV, do art. 3º
da Lei 10.520/2002, quais sejam: o recebimento das propostas
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e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem
como a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor, não constando desse rol, a elaboração e/ou assinatura do
edital.
Nesse sentido, decidiu o colendo Tribunal de Contas da União,
conforme Acórdão 2389/2006, do Plenário:
Não é atribuição do pregoeiro a elaboração de edital de
licitação... 2. O pregoeiro não pode ser responsabilizado por
eventual irregularidade em editais de licitação, uma vez que a
elaboração desse não se insere no rol de competências que lhe
foram legalmente atribuídas.
Ante o exposto, considerando que as Atas dos Pregões estão
assinadas por toda a equipe designada e pelo Diretor Geral, e, ainda,
por não constituir atribuição legal do pregoeiro, acompanho a área
técnica e afasto a presente irregularidade.
10.
Ausência de caracterização dos elementos
necessários á correta identificação dos serviços - art. 62, §
2º, da Lei nº 8666/93 - Processo de Dispensa de Licitação nº
45930660/09 - Nota de Empenho 888, de 17/09/2009 - Credor:
Vida Soluções em Saúde Ltda. Objeto: Prestação de serviços de
remoção de UTI móvel por um mês. Valor R$ 13.000,00.
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Júnior - Diretor Geral
e Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira/CPL
Relata a equipe de auditoria que a Administração, ao optar pela
nota de empenho como substitutivo do contrato, não discriminou
todos os elementos necessários à correta identificação dos serviços
(descrição, preço unitário, forma de execução e pagamento),
impossibilitando a correta fiscalização da prestação dos serviços.
Os responsáveis justificaram que o substitutivo do contrato não
foi o empenho, mas a Autorização de Execução dos Serviços, onde
consta todas as descrições possíveis (fls. 3100 do processo TC nº
8902/2010).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise
das razões de defesa, às fls. 210/211 destes autos, observa que
procedem as alegações de defesa comprovadas pela Autorização de
Execução dos Serviços nº F09.00768 (fls. 2331/2332 do processo
TC nº 8902/10), prevista como substitutivo no referido § 2º do
art. 62 da Lei nº 8666/93, concluindo pelo afastamento da
irregularidade, no que a acompanho.
11.
Despesa realizada sem cobertura contratual- art.
60, parágrafo único da Lei 8666/93 e art.63 da Lei 4.320/64
(mesmo processo de dispensa de licitação).
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Júnior- Diretor Geral.
Relata a equipe de auditoria que a contratação por dispensa de
licitação foi publicada na imprensa oficial estabelecendo o prazo
de um mês para a prestação dos serviços, não se formalizando
contrato, o qual foi substituído pela nota de empenho de 17/09/2009,
expirando, portanto, o prazo de execução dos serviços em 17/10/09,
e que, no entanto, a nota fiscal nº 45 foi emitida em 25/11/09,
estando os serviços realizados fora do prazo contratual, conforme
relação de remoções acostadas às fls. 102 do processo HABF nº
45930660/09.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - IITC, em análise
do fato, às fls. 211/213, observa que além das justificativas
apresentadas, conforme tratado no item anterior, o instrumento
substitutivo do contrato foi a Autorização de Execução dos Serviços
nº F09.00768 e não a nota de empenho, e que a nota fiscal nº
45/09, emitida em 25/11/09, refere-se a 16 remoções em unidade
avançada móvel de UTI, ocorridas no período de 09/10 a 17/11/2009,
sendo 14 dias após o prazo de 30 dias consignado (fls. 2372 e 2379
do processo TC nº 8902/10, apenso), resultando que tais remoções
não ultrapassaram o objeto contratado que previa 30 remoções,
concluindo ser razoável a alegação do Gestor, e pela inexistência da
irregularidade, frisando que houve cobertura contratual, havendo
apenas execução parcial após a vigência do contrato, no que
acompanho a área técnica e afasto a presente irregularidade.
12.
Falta de acompanhamento e fiscalização da prestação
dos serviços de remoção-UTI Móvel- art. 67 da Lei 8666/93
(mesmo processo de dispensa de licitação).
Responsáveis: Edgar Mançano Ximenes Júnior - Diretor Geral
e Karla Mauro de Queiroz Pereira - Fiscal de contrato.
Relata a equipe de auditoria que não consta manifestação, nos
autos, do servidor designado para acompanhamento e fiscalização
da execução do objeto contratado.
Os responsáveis alegaram que, embora não tenha havido o
instrumento contratual, que foi substituído por Autorização
de Execução dos Serviços, foi designada servidora para
acompanhamento e fiscalização contratual, e que as notas fiscais
estão devidamente atestadas (fls. 3101 e 3140 do processo TC nº
8902/10).
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A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise do fato,
às fls. 213/214 destes autos, observou que o cerne da inadequação
posta pela equipe de auditoria relaciona-se à constatação feita nos
dois itens anteriores, aplicando as mesmas conclusões, opinando,
da mesma forma pela inexistência da irregularidade, no que a
acompanho e afasto a presente irregularidade.
13.
Falta de justificativa para credenciamento - Art. 26,
parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8666/93.
- Processo de Inexigibilidade de licitação nº 39912043/2008.
- Objeto contratado: Credenciamento de pessoas jurídicas
para fornecimento de órtese e prótese para cirurgias
ortopédicas.
- Publicação 24/03/2009 (abertura)
- Credores: - Emil Orthos- Implantes Ortopédicos Ltda EPP
- Rogério Paulino da Silva Junior ME
- Orthohead Instrumentais e Implantes Cirúrgicos Ltda.
- Publicação do credenciamento: 20/07/09.
- Credores:- Daucherr do Brasil Ltda
- Intervithospitalares Comércio de Materiais Médicos
Cirúrgicos e Hospitalares
- Ltda ME
- Publicação do credenciamento: 20/08/2009.
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral;
Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira/CPL e Rosani de
Moraes Caiado - Diretora Técnica- Fiscal de contrato.
Relata a equipe de auditoria que consta justificativa, sem
consistência, para contratação direta por notória especialização, às
fls. 302/315 do processo HABF nº 39912043/2008, não constando
dessas justificativas, de forma suficiente, a razão da escolha para
aquisição por credenciamento, tampouco a justificativa quanto à
inviabilidade de competição e preço dos produtos.
Relata-se, ainda, que, inicialmente, o processo foi encaminhado à
PGE para análise do edital de credenciamento, havendo esta emitido
o Parecer PGE/SCA nº 137/2008, fls. 266/270, onde concluiu o
Procurador designado pela impossibilidade do credenciamento,
sugerindo o Registro de Preços, e elegendo como critério de
julgamento das propostas o oferecimento do maior percentual de
desconto sobre a tabela do SUS.
As responsáveis citadas alegaram que se trata de uma modalidade
peculiar de aquisição até então inédita na rede estadual de saúde
e que a particularidade, no caso, reside no fato de que as órteses
e próteses deveriam estar disponíveis no hospital para utilização
imediata a qualquer hora e, por isso, pensou-se na aquisição dos
materiais em consignação (fls. 3110/3112, 3179/3180 e 3207 do
processo TC nº 8902/10, apenso).
Alegaram, ainda, que mesmo dentro da PGE não houve unanimidade
quanto à forma adequada de aquisição, se credenciamento ou
registro de preços e que o posicionamento da Subprocuradoria veio
de encontro à realidade do hospital, uma vez que seria impossível
prever quais e quantos materiais seriam utilizados na rotina
hospitalar.
Argumentam, finalmente, que o registro de preços seria inviável,
pois teria o hospital que solicitar os materiais que iria comprar, o
que não é possível dentro da unidade, e que, sendo o parâmetro de
preços a tabela do SUS, não haveria impedimento à contratação por
inexigibilidade, pois não haveria disputa de valor.
A subscritora da Instrução Ténica Conclusiva - ITC, em análise das
razões de defesa, às fls. 215/219 destes autos, concluiu pela
configuração da irregularidade, manifestando-se, em suma:
- O cerne desta questão reside na ausência de demonstração da
inviabilidade de competição, denotando-se que houve dispensa
indevida do procedimento licitatório, não sendo afastada a
possibilidade de competição entre os fornecedores do ramo.
- Os argumentos de que os materiais deveriam estar disponíveis
para utilização imediata no hospital e que, sendo utilizada a tabela
do SUS como parâmetro para remuneração dos produtos não haveria
disputa, não demonstra a inviabilidade de competição. Primeiro,
porque a forma de fornecimento dos materiais, se com prazo para
entrega ou mediante consignação, nada interfere na realização
de processo licitatório visando à elaboração de ata de registro de
preços, bastando que houvesse a devida normatização a respeito,
de tal condição especial no edital e no respectivo contrato. Segundo,
porque, ainda que se utilize a tabela do SUS como parâmetro para
fixação de preços, a disputa consistiria na oferta do maior percentual
de desconto, como alertado pela PGE.
- A respeito do credenciamento, aqui utilizado indevidamente,
deve-se esclarecer que encontra amparo na inviabilidade de
competição consagrada pelo caput do art. 25 da Lei 8666/93, e se
presta, de acordo com a orientação da jurisprudência e da doutrina
especializada, à contratação de serviços, os quais serão postos à
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disposição de terceiros, ou seja, o usuário/administrado escolhe de
qual prestador tomará o serviço credenciado.
- No âmbito deste Estado, o tema é tratado pela Lei nº 9090,
de 24/12/2008, que delimitou expressamente o objeto do
credenciamento à contratação de serviços (art. 2º).
- Alerta que, analisando o Anexo G. 13, processo TC nº 8902/10,
é possível aferir que há indícios de que condutas praticadas pelo
então Diretor Administrativo do HABF, Sr. Enrielton Chaves, teriam
contribuído para configurar esta irregularidade. No entanto, a área
técnica, em momento oportuno, deixou de sugerir sua regular
citação, não constando este agente no rol de responsáveis.
. Desta forma, entende-se que está configurada a irregularidade,
tendo em vista a dispensa indevida de licitação, revelada pela falta
de justificativa para o credenciamento.
Compulsando os autos do processo TC nº 8902/2010 (apenso,
volume X, Anexo G. 13), constato o que segue:
- O Sr. Enrielton Chaves, Diretor Administrativo do hospital, foi quem
solicitou, em 07/01/2008 (fls. 2439) e justificou a adoção do sistema
de credenciamento, fundamentado no caput do art. 25 da Lei nº
8666/93, em processo idêntico realizado no CREFES e em sugestão
da própria equipe da PGE em reunião no início do ano de 2008 com
todos os hospitais da rede SESA, nomeando Comissão Especial
para recebimento e avaliação para credenciamento de empresas de
órtese e prótese, da qual é presidente a Pregoeira, Sra. Anacyrema
(fls. 2496/97), em 25/08/2008, defendendo a forma de contratação
perante a PGE, deixando claro que a entrega dos produtos deve
ser feita em consignação ao hospital, para atendimento cirúrgico
de urgência/emergência aos pacientes do SUS, o que inviabiliza a
aquisição de tais produtos por meio de qualquer outro procedimento
licitatório (fls. 2464/2478 do processo TC nº 8902/10, volume X).
- A enfermeira Angelita Maria Paula, coordenadora do Centro
Cirúrgico do hospital, e membro da referida Comissão Especial,
que igualmente ao Sr. Enrielton, não consta no rol de responsáveis
pela suposta irregularidade em análise, foi quem definiu o objeto
– materiais - do credenciamento e estabeleceu as suas regras (fls.
2496/2505 do processo TC nº 8902/10).
- O processo teve início, em 07/01/2008, sob o comando do
Diretor Administrativo, Sr. Enrielton, foi encaminhado ao Secretário
Estadual de Saúde para que fosse submetido ao exame da PGE (fls.
2448/2451), obteve parecer desfavorável por duas vezes, de um
Procurador (fls. 2453/2487), que no segundo parecer contestou
o parecer favorável do colega, no processo idêntico do CREFES,
havendo a Subprocuradora Geral para Assuntos Administrativos SGA, Dra. Ana Maria C. Lauff, divergido, e, da mesma forma como
se posicionou no processo do CREFES, opinou favoravelmente à
realização do credenciamento, assim se manifestando (fls. 2493/94):
5. Com a devida vênia aos fundamentos trazidos nas manifestações
anteriores da PGE e considerando as justificativas de fls. 277/278,
vejo necessária a reavaliação do posicionamento da signatária das
razões acerca das razões de direito que ensejaram, numa primeira
análise, a conclusão de ser inviável a realização do credenciamento.
6. Os fundamentos trazidos pelo ilustre parecerista, a fim de opinar
pela impossibilidade da realização do credenciamento, em síntese,
foram os seguintes:
6.1) Que no presente caso não há situação que enseja a contratação
por Inexigibilidade, uma vez que o simples estabelecimento dos
valores dos materiais na tabela do Ministério da Saúde não é
suficiente para gerar situação de Inviabilidade de competição;
6.2) Que se exige para a realização do credenciamento a presença
de dois Requisitos: (i) o fornecimento do material pelo credenciado
diretamente aos usuários e (ii) a escolha dos materiais seja efetivada
pelo credenciado e não pela administração, conforme previsto no
edital.
7. Antes de expor as razões pelas quais entendo, em tese, possível
a utilização do Sistema de credenciamento, destaco que a ideia
desse sistema é buscar o maior número possível de entes privados
com interesse em contratar determinado objeto com o Poder
Público, devendo, para tanto, atender as exigências previamente
estabelecidas no edital. Assim, a própria Administração já estipula
as condições de participação do interessado, inclusive estabelecendo
o preço que pretende pagar.
8. Com base nesse viés e em vista dos documentos que instruem
o processo, pondero que os itens 6.1 e 6.2, que, a primeira vista,
obstaculizam no caso a implementação do credenciamento, mereçam
as seguintes observações:
8.5) Por tais razões, é que os credenciados devem fornecer os
materiais em consignação disponibilizando-os no estoque do HABF
para imediato uso, tendo em vista que apenas diante do caso
concreto será possível identificar a necessidade do paciente que se
encontra submetido à cirurgia;
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8.6) Neste sentido, é importante destacar que são materiais
utilizados nos pacientes com traumas ortopédicos e só podem ser
colocados por meio de procedimento cirúrgico, por ocasião do seu
atendimento no hospital.
9. Reportando-me ao relatório de fls. 266 e ante a ausência de
critérios subjetivos na definição dos futuros fornecedores, bem
como pelo fato de ser impossível a escolha por parte dos usuários
dada as razões acima indicadas, entendo que a operacionalização
no fornecimento de órteses e de próteses de que tratam estes autos
configuram situação em que se tem tradicionalmente utilizado o
sistema de credenciamento, razão pela qual não vislumbro, em tese,
qualquer óbice à sua utilização pela Administração.
- A responsabilidade da Diretora Geral, sra. Luciana, além de tramitar
o processo dentro da sua competência, limitou-se a ratificar a
inexigibilidade de licitação em 24/03/2009, com amparo no parecer
fundamentado da PGE, haja vista a sua exoneração do cargo em
01/04/2009.
- A Sra. Rosani de Moraes Caiado, Diretora Técnica, está sendo
responsabilizada neste item como fiscal de contrato, cabendo
esclarecer que, em verdade, ela é apenas membro da Comissão
Especial para credenciamento (fls. 2496/97), haja vista que não se
trata ainda de execução contratual.
Desta forma, em face das conclusões da douta Procuradora do
Estado, entendo que não subsiste a irregularidade, sendo possível a
realização do credenciamento em apreço, em razão Parecer da PGE
que aponta neste sentido.
Ante todo o exposto, primeiramente, afasto a responsabilidade
das Agentes elencadas pelo fato de que não fizeram opção pelo
credenciamento, ou justificaram tal opção, ou a situação de
inexigibilidade, o que fora feito pelo Diretor Administrativo,
no exercício anterior (2008), além do que a ratificação da
inexigibilidade assinada pela Diretora Geral está amparada nas
justificativas do Diretor Administrativo, em processo que tem
precedente, processo do CREFES, com parecer favorável da PGE/
SGA.
Desta maneira, entendo que se trata de situação peculiar da
rede hospitalar do Estado, especialmente, de atendimento de
urgência/emergência, que requer a aquisição dos produtos em
consignação, evitando desperdícios para a saúde pública, e por se
praticar os preços tabelados pelo SUS (fls. 2511), obedecendo os
autos do processo de inexigibilidade a todo o trâmite necessário,
evidenciando-se transparência no procedimento, motivo pelo qual
divirjo da área técnica e afasto a presente irregularidade.
14.
Ausência de assinatura no edital- art. 38, § 1º, da Lei
nº 8666/93 (Mesmo processo de credenciamento).
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon- Diretora Geral e
Anacyrema da Silveira Silva- Pregoeira/CPL
Relata a equipe de auditoria que o edital de credenciamento não foi
assinado pela Presidente da CPL, conforme estabelece o art. 38 da
Lei nº 8666/93.
As responsáveis alegaram que o fato se deve ao acúmulo de trabalho
que resultou no esquecimento.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise do
fato, às fls. 219/220, observou que o resumo do edital foi publicado
no DOE em 24/03/2009, apenas com a indicação da Diretora
Geral (fls. 2509/2529 TC nº 8902/10), e que se trata de mero
erro formal, não configurando irregularidade e conclui por sugerir
recomendações.
Compulsando os autos do processo TC nº 8902/10 (volume X,
Anexo G. 13), verifico que a publicação a que se refere a subscritora
da ITC é a da ratificação da inexigibilidade pela Diretora Geral, e
que, a fl. 2530, encontra-se a publicação em 23/04/09, do edital
propriamente dito, com a indicação da responsabilidade da Sra.
Anacyrema - Presidente da Comissão Especial para credenciamento.
Vale esclarecer que o artigo da Lei nº 8666/93 que trata da assinatura
do edital de licitação é o art. 40, § 1º, e não o art. 30, § 1º, e não se
refere a edital de credenciamento, o qual não constitui modalidade
de licitação.
Ante o exposto, entendo que a publicação do edital com a indicação
do nome da responsável é suficiente para suprir a carência da
assinatura no documento constante dos autos (fls. 2509/2515 do
processo TC nº 8902/10), razão pela qual acompanho a área
técnica e afasto a presente irregularidade.
15.
Prazo indeterminado para credenciamento- art. 57, §
3º da Lei 8666/93 (mesmo processo de credenciamento).
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral e
Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira/CPL
Relata a equipe de auditoria que foi estabelecido prazo indeterminado
no edital de credenciamento, até disposição em contrário, a ser
determinado pela Autoridade competente, em desacordo com o art.
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57, da Lei nº 8666/93.
As responsáveis alegaram que, por se tratar do primeiro sistema
de credenciamento realizado pelo hospital, foi utilizada a minuta de
edital constante do site da PGE, segundo o qual a vigência do edital
de credenciamento será por prazo indeterminado (item 3, subitem
3.1).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 220/222 destes autos, observou que o prazo para
habilitação de interessados no credenciamento não se confunde
com o prazo de vigência contratual a ser pactuado em momento
posterior, havendo o apontamento inicial, indicando momentos
distintos, estando a cláusula 3.1, em consonância com as diretrizes
aplicáveis ao sistema de credenciamento, e conclui pela inexistência
da irregularidade, no que acompanho a área técnica e afasto a
presente irregularidade.
16.
Empresário participante do credenciamento com
mais de uma empresa - art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº
8666/93 (mesmo processo de credenciamento).
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral e
Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira/CPL
Relata a equipe de auditoria que na publicação do resultado do
credenciamento, em 20/07/09, observa-se o credenciamento
da empresa Emil Orthos- Implantes Ortopédicos Ltda - EPP e de
Rogério Paulino da Silva Junior ME, sócio da empresa Emil, conforme
documentos acostados às fls. 390 e 414 do processo HABF nº
39912043/09.
As responsáveis alegaram não terem atentado para a identidade de
sócios da empresa, e que não houve intenção de favorecimento, e,
ainda, que após as orientações da equipe de auditoria, foi aberto
novo processo de credenciamento.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 222/223 destes autos, observou que o
sistema de credenciamento visa assegurar a maior participação de
interessados, sendo assegurado a todos, desde que cumpridos os
requisitos de habilitação, o direito de credenciar-se, não resultando
tal ocorrência, violação à competitividade do certame, como no
caso de processo licitatório comum, concluindo pela inexistência
da irregularidade, no que acompanho a área técnica e afasto a
presente irregularidade.
17.
Ausência de designação formal de servidor
responsável pelo acompanhamento do contrato- Ordens
de Fornecimento nº 136/09 e 174/09- DOE 17/11/09 e
15/12/09.
Responsável - Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral
Relata a equipe de auditoria que não consta do processo 39912043/08
a designação formal de servidor responsável pelo acompanhamento
e fiscalização do ajuste, conforme prevê o item 15 do edital de
credenciamento.
O Gestor alegou que, sendo o primeiro procedimento de
credenciamento adotado pelo hospital, observou-se algumas
inconsistências, entre elas, a falta de designação do fiscal de
contrato, e esclareceu que em novembro de 2009 foi sanada a
falha com a designação das servidoras Angelita Maria Paula e Eliana
Marchesi (fls. 3101/03 do processo TC nº 8902/10).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em análise
das razões de defesa, às fls. 223/224 e 228/229 destes autos,
observou que em 20/08/2009, mesmo dia em que foi publicado o
credenciamento das empresas epigrafadas, a Pregoeira encaminhou
o feito ao setor de Farmácia para acompanhamento, fiscalização e
emissão de Ordens de Fornecimento, e que desde então, os materiais
adquiridos e as intercorrências decorrentes da execução contratual
foram registradas pelas servidoras, que, menos de três meses após,
foram formalmente designadas (fls. 2612/13, 2632, 2638, 2644/48
e 857/859, do processo TC nº 8902/10).
Concluiu a subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, que a
formalização da designação com atraso das servidoras que já
estavam atuando informalmente como fiscais de contrato não
interferiu, embora não seja recomendável, no acompanhamento da
execução contratual, resultando, ao contrário, no descredenciamento
de uma das empresas habilitadas, e sugere apenas a realização
de recomendação.
Compulsando os autos do Proc. TC nº 8902/2010, verifico que
em 20/08/2009 foi publicado o resultado do credenciamento pela
Presidente da Comissão Especial, Sra. Anacyrema, a qual, ao
mesmo tempo, encaminhou os autos ao Setor de Farmácia para
acompanhamento, fiscalização e emissão de Ordens de Fornecimento
(fls. 2612/13) e que, em 18/11/09, dia seguinte ao da publicação do
Resumo da ordem de fornecimento 136/09, contemplando todas as
empresas credenciadas, foram os autos encaminhados à Diretoria
Administrativa, e, em seguida, à Coordenadora Clínica- Cirúrgica,
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Eliana Marchesi, para nomeação do fiscal de contrato, o que foi feito
pelo Diretor Geral, em 07/12/2009 (fls. 2656 e 2671/74) antes da
publicação da Ordem de Fornecimento 174/2009, em 15/12/09 (fls.
2705).
Assim sendo, entendo que não houve prejuízo ao erário, havendo
atuação da gestão de forma imediata, motivo pelo qual acompanho
a área técnica e afasto a presente irregularidade.
18.
Ausência de informações na Ordem de Fornecimento
caracterizando elementos necessários à correta identificação
da aquisição - art. 62, § 2º, da Lei 8666/93 - Ordens de
Fornecimento 136/09 e 174/09.
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral
Relata a equipe de auditoria que foi previsto no edital de
credenciamento - Anexo VI, o modelo de Ordem de Fornecimento,
e que as de nº 136/09 e 174/09 não estão assinadas pelas partes e
não informam o prazo de entrega dos produtos.
O responsável esclareceu que a previsão editalícia foi equivocada pois
o modelo estabelecido se presta apenas para aquisição por registro
de preços, não se aplicando ao credenciamento, por já estarem
os materiais em consignação na Unidade Hospitalar, pagando-se
somente aquele que for utilizado, razão porque, passou-se a não
emitir Ordens de Fornecimento.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa às fls. 225/227 e 229/231 destes autos, menciona que se
trata das Ordens de Fornecimento 136/09 e 174/09, e que apesar
das omissões, vê-se que foram publicadas no DOE em 17/11/09
e 15/12/09 contendo a devidas informação, como atividade,
elemento de despesa, fonte de recurso, descrição dos produtos,
não se registrando qualquer intercorrência que mereça relevo,
em face do ocorrido, e conclui pela inexistência de irregularidade,
motivo pelo qual acompanho a área técnica e afasto a presente
irregularidade.
19.
Ausência de recebimento dos materiais- art. 73,
inciso II, da Lei 8666/93 - Ordens de Fornecimento 136/09 e
174/09.
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Junior – Diretor Geral
Relata a equipe de auditoria que não encontrou nos autos do processo
HABF nº 39912043/08, o termo de recebimento dos materiais.
O Gestor esclareceu que os materiais eram recebidos pelo setor CME
(Central de Material Esterilizado) que procedia à sua esterilização
e registrava o que era o que era recebido, confrontando as notas
fiscais liquidadas pelo fiscal do contrato com os laudos médicos
indicativos do que foi utilizado, existindo documentos suficientes
para comprovar o recebimento dos materiais (fls. 3102/3104 TC nº
8902/10).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa às fls. 227 e 229/231 destes autos, MANTEVE A
IRREGULARIDADE, contra-argumentando, em suma:
De fato, não há nos autos (Anexo G. 13) qualquer termo que
especifique o recebimento dos materiais, embora constem as
relações de órteses e próteses solicitadas e os produtos utilizados
em cirurgias, que, segundo se depreende dos autos, estariam
consignados no hospital. A despeito das alegações da defesa, não
há comprovação documental de que os materiais foram recebidos.
Compulsando os autos do Proc. TC nº 8902/2010 (apenso),
constato a presença de laudos médicos para solicitação de
materiais consignados, com a descrição dos materiais utilizados
em procedimentos cirúrgicos, todos com carimbo e assinatura dos
médicos responsáveis, que acompanham as Ordens de Fornecimento
e notas de empenho correspondentes devidamente autorizadas,
não constando entre a referida documentação, qualquer nota fiscal/
fatura, nem ordem de pagamento e sua correspondente autorização,
estando as autorizações de empenho datadas de 10/12/09, 11/01/10
e 21/01/10, evidenciando assim, que não houve execução do objeto
contratual no exercício de 2009, não se comprovando qualquer
pagamento naquele ano (fls. 2437/2722, 2682/83, 2686/88,
2691/92, 2694/2722, 2693 e 2722 TC nº 8902/10).
Ante o exposto, concluo que não deve ser mantida a presente
irregularidade, razão pela qual divirjo da área técnica e a afasto a
presente irregularidade.
20.
Contratos celebrados em exercícios anteriores análise da execução.
- Processo nº 43636101/2008
- Contrato nº 515/2008 de 28/10/ou- Vigência- 12 meses.
- Credor: Quality Lavanderia Ltda - ME
- Valor mensal: R$ 33.600,00
- Valor pago em 2009: R$ 299.252,57.
20.1
Ausência de autorização para pagamento da despesa
– art. 62 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral;
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Danielle Karla de Souza Teixeira Bonfim - fiscal de contrato e
Silvio Olímpio Negreli - responsável pelo lançamento da OB.
Relata a equipe de auditoria, que não consta do processo supra,
autorização para pagamento da despesa no valor de R$ 27.365,14
referente a OB nº 00199/2009, de 27/01/09.
Os responsáveis apresentaram, em suma, as seguintes alegações:
- Trata-se de equívoco do setor financeiro que deixou de providenciar
a autorização após a liquidação da nota fiscal, mas que o pagamento
somente é realizado na conta do credor após o encaminhamento da
Relação Externa ao Banestes, devidamente assinada pelo ordenador
de despesas, e que tais questionamentos deveriam ser dirigidos aos
servidores responsáveis pelo grupo financeiro do hospital.
- O Sr. Silvio alegou mais, que apenas deu andamento à solicitação
de pagamento, que consiste em solicitar o pagamento à Secretaria
de Fazenda - SEFAZ, por meio do SIAFEM.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa às fls. 232/235 destes autos, concluiu pelo afastamento
da irregulariddade, discorrendo, em suma:
- De início, cumpre reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Silvio
Olímpio Negreli.
- Merece relevo o fato de que o crédito na conta do fornecedor é
feito pelo Banestes, mediante RE- Relação Externa assinada pelo
ordenador de despesas, o que convalida suficientemente a ausência
relatada.
A análise procedida pela área técnica mostra-se adequada,
dispensando maiores acréscimos, razão pela qual a acompanho e
afasto a presente irregularidadade.
20.2 Valor cobrado e pago acima do contratado- art. 63, da
Lei nº 4.320/64
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretor Geral;
Edgar Mançano Ximenes Junior – Diretor Geral; Danielle
Karla de Souza Teixeira Bonfim - fiscal de contrato e Quality
Lavanderia Ltda - ME
Relata a equipe de auditoria que o valor unitário contratado foi de
R$ 1,40/kg e que nos pagamentos elencados foi cobrado e pago
R$ 1,42/kg, apurando-se pagamento a maior do que o devido no
valor de R$ 3.829,41, sendo R$ 1.011,76 de responsabilidade da
Sra. Luciana e R4 2.817,65 do Sr. Edgard, tendo como responsáveis
solidários a Sra. Danielle e a empresa Quality Lavanderia.
Os responsáveis argumentaram que se tratou de equívoco da
gerência financeira, provavelmente porque no contrato anterior o
preço era R$ 1,42 e que não houve má-fé, sendo que a empresa
providenciou a devolução da quantia recebida a maior, corrigida,
recolhendo à conta do Fundo Estadual de Saúde o valor de R$
4.196,44 (Comprovante anexo, fls. 3143/3145 e 3251/3252- TC.
8902/10), em 30/08/2011.
A subscritora da ITC, em análise das razões de defesa às fls.
235/237 destes autos, concluiu, fulcrada no § 2º, do art. 87 da Lei
Complementar nº 621/2012, pela exclusão da irregularidade, em
face do ressarcimento após citação, reconhecendo a inexistência
de má-fé por parte dos responsáveis.
Assim, a análise procedida pela área técnica dispensa maiores
acréscimos, razão pela qual acompanho a área técnica e afasto
a irregularidade.
20.3
Falta de apresentação das guias de recolhimento do
INSS, FGTS e ISS para pagamento dos serviços prestadosart. 47, inciso I, alínea “a”, da Lei 8212/91, art. 27, incisos
III e Iv, da Lei 8666/93 e art. 1º da Lei Estadual nº 5383/97,
art. 2º do Decreto nº 1938-R/2007 e art. 1º da IN/AGE nº
001/2008 e Clausula 4ª do contrato 515/2008.
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral;
Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral e Danielle
Karla de Souza Teixeira Bonfim - fiscal de contrato
Relata a equipe de auditoria que não consta do processo em pauta, a
documentação referente aos recolhimentos previdenciários e fiscais,
conforme legislação e cláusula contratual.
Os responsáveis alegaram, em suma, que realmente não foi a
referida documentação juntada nos autos e atribuíram o fato á
orientação da Secretaria de Controle e Transparência - SECONT
e à Procuradoria geral do Estado - PGE, de que somente haveria
recolhimento de INSS, FGTS e IRRF caso a prestação de serviços
com mão de obra ocorresse nas dependências do HABF, o que não
ocorreu na contratação em exame (fls. 3105, 3209 e 3152 TC nº
8902/10).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa às fls. 238/240 destes autos, manteve a irregularidade,
contra-argumentando em suma:
- As alegações da defesa, pautadas em orientações não comprovadas,
contrariam as normas legais atinentes à espécie e violam a Cláusula
4ª do contrato 515/08 (fls. 2789/90 do processo TC nº 8902/10),
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transcrito às fls. 239.
- A despeito da normatização existente, viu-se que todos os
pagamentos foram efetuados sem a apresentação, pela empresa
contratada, dos documentos referidos, ou mesmo certidões de
quitação expedidas pelos órgãos competentes.
Vejo da defesa apresentada que os argumentos podem e ser
verdadeiros, mas equivocados, pois o que se questiona aqui
não são as retenções, mas a documentação comprobatória de
estar a empresa contratada quites com suas obrigações fiscais e
previdenciárias (art. 195, § 3º da CF/88).
Do exame dos autos do Processo TC nº 8902/2010, verifico que
não consta entre a documentação juntada pela equipe de auditoria,
Certidões ou GRPS ou documentos de arrecadação que comprovem
estar a empresa contratada quites com suas obrigações fiscais e
previdenciárias, as quais deveriam acompanhar as notas fiscais para
efeito de pagamento, observando a legislação e a Cláusula contratual
que fundamentam a presente irregularidade, razão pela qual
acompanho a área técnica e a mantenho a irregularidade,
excluindo, no entanto, a responsabilidade da servidora
Danielle, por se tratar o fato, de liquidação da despesa, de
competência do setor financeiro e não de fiscalização da
execução contratual.
20.4
Ausência de termo de recebimento do objeto
contratado- art. 73, da Lei 8666/93.
Responsáveis: Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral;
Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral e Danielle
Karla de Souza Teixeira Bonfim - fiscal de contrato
Relata a equipe de auditoria que o prazo de execução do contrato
expirou, em 27/10/2009, e não foi juntado ao processo o termo de
recebimento dos serviços contratados.
Os responsáveis alegaram que os servidores não tinham conhecimento
da necessidade do termo de recebimento, e informaram que após as
orientações da equipe de auditoria, a medida passou a ser adotada
(fls. 3105/3210 e 3153 do processo TC nº 8902/10).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 240/241, destes autos, concluiu pela inexistência
de irregulariade, observando que as notas fiscais descrevem os
períodos em que a contratada prestou os serviços de lavanderia,
acompanhando-as o rol de peças lavadas, o peso e data, sendo as
referidas notas atestadas, no verso, por servidor designado.
Da leitura do texto legal em que se fundamenta a presente
irregularidade, depreende-se que o mesmo não trata desse tipo de
serviço, que é recebido nas várias ocasiões em que é executado, mas
de obras e serviços de engenharia, tratando o inciso II, do mesmo
artigo, de compras ou locação de equipamentos, ou seja, não se
pode aplicar esta regra indiscriminadamente a qualquer serviço ou
compra, denotando equívoco na sua interpretação, razão pela qual
acompanho a área técnica e afasto a presente irregularidade.
21.
Denúncia - Auditoria Especial – processo TC nº
1435/2009 (apenso) - Representação formulada pela
empresa LABINBRAZ comercial Ltda sobre o Pregão 19/2009.
- Processo HABF nº 44191456/2009
- Pregão- E, nº 19/2009 – Publicação de aviso em 27/03/2009
- Objeto: Registro de Preços para materiais de consumo de
Laboratório.
- Ata de Registro de Preços nº 79/2009- DOE de 22/04/2009
- Valor R$ 361.354,96
- Credor: Tecnopoint Comércio e Representações Ltda.
21.1
Falta de clareza e precisão na adequação do editalart. 40, caput, e inciso I, da Lei 8666/93
Responsável: Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira
A equipe de auditoria, ao caracterizar a presente irregularidade, fez
menção à minuta do edital, onde não consta data e hora das etapas
do pregão, sendo constatado pela subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva, que, conforme alega a defesa, essas informações
constam do Diário Oficial de 09/03/09, do jornal A Tribuna da
mesma data, e do licitações-e, sistema do Banco do Brasil utilizado
(fls. 355/357 TC nº 1435/09), razão pela qual concluiu pela exclusão
da irregularidade, no que acompanho a área técnica e afasto a
irregularidade.
21.2
Ausência de previsão no edital, de termo de comodato
dos equipamentos- art. 40, § 2º, inciso III, da Lei nº 8666/93
Responsável: Anacyrema da Silveira Silva - Pregoeira
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise deste item,
considerando as alegações da equipe de auditoria e a documentação
por ela juntada nos autos, bem como as razões de defesa, concluiu
pela inexistência da irregularidade, assim se manifestando, em
suma:
- Conforme narrado pela própria equipe de auditoria, embora
não conste o termo de comodato, o contrato celebrado contém

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de setembro de 2014
expressamente essa previsão. É o que consta do Anexo I, da Ata
de Registro de Preços nº 79/2009 desde a sua minuta (fls. 315/318
e 450/452 do processo TC nº 1435/09). Diante da clareza das
regras licitatórias e contratuais, entende-se não haver indício de
irregularidade, prescindindo-se, inclusive, de se permear as razões
da defesa.
A análise feita pela área técnica mostra-se adequada, dispensa
maiores acréscimos, razão porque a acompanho e afasto a
presente irregularidade.
21.3 Ausência de registro relacionado à entrega e
funcionamento do equipamento e treinamento dos usuários art. 66, caput, c/c art. 67, § 1º, da Lei nº 8666/93
Responsável: Marcio Emilio Chaves Vieira – Bioquímico responsável pelo acompanhamento da execução contratual
O responsável justificou que o treinamento foi desnecessário, pois os
servidores que operavam o equipamento já trabalhavam com ele, e
apresentou cópia de declaração que alega ter feito, oportunamente,
para demonstrar o funcionamento do equipamento e dos reagentes,
afirmando estar tal documento anexado ao processo HABF nº 27/09
(fls. 650/651 e 656 do processo TC nº 1435/09).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva constatou a
veracidade da informação, mencionando que o referido documento
encontra-se acostado, a fl. 416 do processo TC nº 1435/09,
apenso, entre a documentação juntada pela equipe de auditoria, e
concluiu pela inexistência da irregularidade, no que a acompanho,
sendo desnecessária outras considerações, afastando a presente
irregularidade.
21.4
Ausência de convocação do fornecedor para receber
a Ordem de Fornecimento - art. 64, da Lei nº 8666/93.
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise do fato,
fls. 247/249 destes autos, considerando as alegações da equipe de
auditoria e a documentação por ela juntada nos autos, bem como as
razões de defesa, concluiu pela inexistência da irregularidade.
Considerando as razões da subscritora da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC, e, ainda, que este fato foi exaustivamente debatido
nos primeiros itens deste voto, relativamente a onze processos de
pregão, adoto como razões de decidir, as conclusões da área
técnica e afasto a presente irregularidade.
21.5
Falha no preenchimento das informações das Ordens
de Fornecimento- art. 54, § 1º, da Lei nº 8666/93.
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise do fato,
fls. 250/251 destes autos, levando em conta as alegações da equipe
de auditoria e a documentação por ela juntada nos autos do processo
TC nº 1435/09, apenso, bem como as razões de defesa, concluiu
pela inexistência da irregularidade, no que a acompanho, haja
vista que tal fato foi exaustivamente debatido nos primeiros itens
deste voto, relativamente a onze processos de pregão, e afasto a
presente irregularidade.
21.6
Liquidação irregular da despesa- Ordens de
Fornecimento nº 25/09,65/09,99/09 e 163/09- arts. 62 e
63, da Lei nº 4.320/64.
Responsável: Edgar Mançano Ximenes Junior - Diretor Geral
Alega a equipe de auditoria que a despesa foi paga mediante ateste
– liquidação - por outro servidor que não o designado no contrato,
inobservando-se a sua Cláusula 15ª.
O Gestor esclareceu que o servidor que atestou as notas fiscais é
funcionário do laboratório e subordinado ao gerente do mesmo, que
foi a pessoa designada como fiscal do contrato.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva (fls. 252/252 destes
autos), em homenagem ao princípio do formalismo moderado (art.
52 da LC 621/12), sugere que este apontamento seja convertido em
recomendação.
Também este fato foi exaustivamente debatido no item IV deste
voto, no qual divergi da área técnica e afastei a irregularidade, por
restar comprovado que a despesa foi perfeitamente liquidada.
Assim sendo, neste caso, adoto a mesma razão de decidir e
afasto a presente irregularidade.
21.7
Falta de fiscalização e acompanhamento dos serviços
contratados- Ata de Registro de Preços nº 79/2009- art. 67
da Lei nº 8666/93.
Responsável: Marcio Emilio Chaves Vieira - fiscal de contrato
Alegou a equipe de auditoria, que não consta do processo 27/09 do
hospital, manifestação do fiscal designado.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 253/254 destes autos, concluiu pela inexistência
da irregularidade.
Como visto, nos quatro itens anteriores, houve manifestação, quando
necessária, sobre o regular funcionamento do equipamento pelo
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fiscal do contrato, e a despesa foi atestada (liquidada) por servidor
a ele subordinado, argumentando o responsável que não houve
qualquer intercorrência na execução contratual, razão pela qual não
se fez qualquer anotação nesse sentido (fls. 651 do processo TC nº
1435/09).
Assim sendo, acompanho a área técnica e afasto a presente
irregularidade, em razão das razões antes expendidas.
21.8
Descumprimento do princípio da igualdade de
condições a todos os concorrentes - art. 3º, § 1º, inciso I, da
Lei 8666/93 c/c art. 9º da Lei 10.520/2002- Pregão 19/09.
Responsáveis: Enrielton Chaves - Diretor Administrativo e
Marcio Emilio Chaves Vieira - Bioquímico
Apurou-se, em auditoria especial, que as exigências contidas no item
1.1 do Anexo I, do edital de pregão eletrônico 19/09 não condiziam
com a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA-RDC 302, de
13/10/2005, a qual não exige que os reagentes sejam da mesma
origem e marca do equipamento e que o equipamento exigido
no edital estava superdimensionado, com capacidade acima da
demanda do HABF, sendo que a exigência de demonstração prévia
do equipamento estava em desacordo com o § 5º, do art. 30 da Lei
8666/93.
Os responsáveis apresentaram suas justificativas (fls. 651/655 e
682/694 do processo TC nº 1435/09) que se resumem:
- Citaram certames de outros órgãos como o HUCAN, com a
mesma exigência e esclareceram que a condição imposta de que
os reagentes e equipamentos sejam da mesma marca decorre de
recomendações feitas pelos próprios fabricantes, que condicionam
tal exigência ao fornecimento de garantia.
- Quanto ao superdimensionamento do equipamento, argumentam
que sendo o HABF uma unidade hospitalar de urgência/emergência,
seu laboratório deve estar preparado para atendimento rápido e
eficiente, sendo necessário equipamento atualizado.
- Sobre a demonstração prévia do equipamento, alegaram que a
medida se prestou a assegurar que a empresa vencedora do certame
fornecesse o equipamento de acordo com o especificado no edital,
evitando-se prejuízos peculiares ao setor de saúde, informando
sobre licitação idêntica no HUCAN, em que se fez a mesma exigência,
e que a partir da atuação do Tribunal, passou a exigir nos editais
somente do licitante vencedor.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva, em análise do fato,
às fls. 254/257 destes autos, manteve a irregularidade somente
em relação à exigência de demonstração prévia do equipamento,
fundamentando-se no § 5º, do art. 30, da Lei nº 8666/93 e em
orientação do TCU que transcreve às fls. 256/257.
A análise procedida pela subscritora da Instrução Técnica Conclusiva
mostra-se adequada, não carecendo de acréscimos, razão pela qual
a acompanho e afasto a presente irregularidade.
Por todo o exposto, e com base nos artigo 84, inciso III, da Lei
Complementar 621/2012, e artigo 96 da Lei Complementar nº
32/93, acompanho, em parte, à área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, e VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
a) Sejam afastadas as seguintes irregularidades indicadas nos itens
4, 13 e 19, divergindo da área técnica e do douto representante do
Parquet de Contas, em face das razões antes expendidas.
b) Sejam afastadas as seguintes irregularidades indicadas nos itens
1 a 5, 8 a 12, 14 a 18, subitens 20.1 a 20.2 e 20.4, subitens 21.1
a 21.8, acompanhando a área técnica e o douto representante do
Parquet de Contas, em face das razões antes expendidas.
c) Sejam mantidas as irregularidades indicadas no item 7 e subitem
20.3, acompanhando a área técnica e do douto representante do
Parquet de Contas, em face das razões antes expendidas.
d) Seja reconhecia a ilegitimidade passiva ad causum das Sra.
Luciana Ceolin Stefanon - Diretora Geral, e Anacyrema da Silveira
Silva - Pregoeira.
e) Seja julgada IRREGULAR a Prestação de Contas Anual do Hospital
Antonio Bezerra de Faria- HABF, relativa ao exercício de 2009, sob
a responsabilidade dos senhores: Luciana Ceolin Stefanon e Edgar
Mançano Ximenes Junior, Diretores Gerais nos períodos respectivos
de 01/01/2009 a 01/04/2009 e 01/04/2009/a 31/12/2009,
apenando-os com multa no valor equivalente a 1.000 VRTE a ser
recolhida ao Tesouro Estadual, em face da seguinte irregularidade:
20.3 - Falta de apresentação das Guias de Recolhimento
de INSS, FGTS e ISS- art. 47, inciso I, alínea “a” da Lei nº
8.212/91, art. 29, incisos III e IV, da Lei nº 8666/93, art.
1º da Lei Estadual nº 5.383/97, art. 2º do Decreto 1.938R/2007, art. 1º da IN/AGE nº 001/2008 e Cláusula 4ª do
Contrato nº 515/2008.
f) Sejam apenados, individualmente, com multa equivalente a
1.000 VRTE, a ser recolhida ao Tesouro Estadual, os senhores
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Enrielton Chaves, Diretor Administrativo e Marcio Emílio Chaves
Vieira, Bioquímico, em face da seguinte irregularidade: 21.8 Descumprimento do princípio da igualdade de condições entre
os concorrentes- art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8666/93
c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002 - Pregão Eletrônico nº
19/2009.
g) Seja julgada parcialmente procedente a denúncia formulada nos
autos do Proc. TC. 1435/2009 (apenso) formulado pela empresa
LABINBRAZ Comercial Ltda, pessoa do senhor Flavio Roberto
Balbino- Coordenador Jurídico/Licitações, dando-lhe ciência do teor
do Acórdão prolatado, nos termos do art. 91, § 3º do RITCEES,
encaminhando-lhe junto ao Acórdão, cópia da Manifestação Técnica
nº 63/2009 (fls. 192/199, TC nº 1435/09), tendo o gestor já sido
apenado nesta decisão.
h) Seja dada QUITAÇÃO aos seguintes Agentes e sociedades
empresariais, em razão da regularidade dos atos praticados:
- Danielle Karla de Souza Teixeira Bonfim - Fiscal de contrato
- Adeir Francisco Mariano - Fiscal de contrato
- Karla Mauro de Queiroz - Fiscal de contrato
- Rogério Carrara Sanglard Amaral - Fiscal de contrato
- Silvio Olimpio Negreli - emissão OB
- Anacyrema da Silveira Silva – Pregoeira
- Rosani de Moraes Caiado - Fiscal de contrato
- Quality Lavanderia Ltda ME – empresa contratada
- ISOFARMA Industrial Farmacêutica Ltda - empresa contratada
i) Sejam expedidas as seguintes DETERMINAÇÕES aos atuais
Gestores do Hospital, em face das razões antes expendidas:
1) Sejam os processos licitatórios formalizados com o número
de folhas, deles não se extraindo, injustificadamente, qualquer
documento.
2) Sejam observados, por ocasião dos pagamentos, as autorizações
para emissão de nota de empenho e para o pagamento, bem como
a correta liquidação da despesa.
3) Sejam exigidos dos fornecedores, quando do pagamento,
comprovante de quitação das obrigações fiscais e previdenciárias,
especialmente relativamente às contribuições do INSS e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os autos
encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento do que aqui fora decidido, em razão das multas
aplicadas.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3374/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de maio de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio
Almeida:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Hospital Antonio
Bezerra de Faria, sob a responsabilidade dos Srs. Luciana Ceolin
Stefanon e Edgar Mançano Ximenes Junior, relativa ao exercício de
2009, em face da seguinte irregularidade presente no item 20.3,
Falta de apresentação das Guias de Recolhimento de INSS, FGTS
e ISS, artigo 47, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.212/91, artigo 29,
incisos III e IV, da Lei nº 8666/93, artigo 1º da Lei Estadual nº
5.383/97, artigo 2º do Decreto 1.938-R/2007, artigo 1º da IN/AGE
nº 001/2008 e Cláusula 4ª do Contrato nº 515/2008, apenando-os
com multa no valor equivalente a 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. Impor multa individual aos Srs. Enrielton Chaves e Marcio Emílio
Chaves Vieira, no valor de 1.000 VRTE, em face da irregularidade
apontada no item 21.8, Descumprimento do princípio da igualdade
de condições entre os concorrentes, artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei
nº 8666/93 c/c artigo 9º da Lei nº 10.520/2002 - Pregão Eletrônico
nº 19/2009;
3. Julgar parcialmente procedente a Denúncia formulada nos autos
do processo TC-1435/2009, formulada pela empresa LABINBRAZ
Comercial LTDA, tendo o denunciante o Sr. Flávio Roberto Balbino,
dando-lhe ciência do teor deste Acórdão, nos termos do artigo 91,
§3º do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhando-lhe junto
ao Acórdão a cópia da Manifestação Técnica nº 63/2009;
4. Dar quitação aos Srs. Danielle Karla de Souza Teixeira Bonfim,
Adeir Francisco Mariano, Karla Mauro de Queiroz, Rogério Carrara
Sanglard Amaral, Silvio Olimpio Negreli, Anacyrema da Silveira
Silva, Rosani de Moraes Caiado, Quality Lavanderia Ltda e Isofarma
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Industrial Farmacêutica Ltda;
5. Determinar aos atuais gestores do Hospital para que:
5.1 Sejam os processos licitatórios formalizados com o nº de folhas,
deles não se extraindo, injustificadamente, qualquer documento;
5.2 Sejam observados, por ocasião dos pagamentos, as autorizações
para emissão de nota de empenho e para o pagamento, bem como a
correta liquidação da despesa;
5.3 Sejam exigidos dos fornecedores, quando do pagamento,
comprovante de quitação das obrigações fiscais e previdenciárias,
especialmente relativas às contribuições do INSS e do Fundo de
garantia por tempo de serviço – FGTS;
6. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Marco
Antonio da Silva, Relator e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de maio de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-480/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3724/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO
- TOMADA DE CONTAS
INTERESSADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU
EMENTA: TOMADA DE CONTAS - CONVÊNIO SEDU Nº
163/1997 - 1) EXTINGUIR A RESPONSABILIDADE DO SR.
ALADIR CHIERICI RANGEL -EXTIGUINDO O DÉBITO - 2)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas, relativa ao
Convênio nº 163/1997, firmado entre o Governo do Estado do
Espírito Santo, com interveniência da Secretaria de Estado da
Educação - SEDU e o Município de Apiacá, objetivando a construção
de um Centro de Educação Física na E.P.S.G. Cândida Póvoa.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Conclusiva nº
668/2008 (fls. 140/143) e do Parecer PPJC nº 4439/2008 (fls.
150/151), da Procuradoria de Justiça de Contas, este Relator votou,
às folhas 154/155, pelo arquivamento dos presentes autos, com o
consequente desapensamento e devolução a Secretaria de Estado da
Educação – SEDU dos Processos nºs 27990656/04, 12667935/97,
13820800/98, 14302179/98 e 15672328/99, dando-se ciência
ao interessado, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas, conforme Decisão TC nº 1688/2009, a fl.157.
O Sr. Haroldo Corrêa Rocha foi notificado, através do Termo de
Notificação nº 847/2009 (fl. 162).
Ato contínuo, este Relator determinou o desarquivamento dos autos
(fl. 164), em razão da documentação juntada, às fls. 165/166,
encaminhada a esta Corte de Contas pela Sra. Adriana Sperândio,
Secretária de Estado da Educação em exercício, bem como a
Controladoria Geral Técnica, em 13/01/2011 (fl. 167), que se
manifestasse acerca da respectiva documentação.
Neste sentido, a Controladoria Geral Técnica, através da
manifestação, de folhas 168/169, em síntese pugnou, verbis:
[...]
Tendo em vista o julgamento recente do Processo TC nº 0184/1998,
que trata desta matéria, sugerimos o encaminhamento à Secretaria
Geral das Sessões para responder a solicitação apresentada pela
então Secretária de Estado da Educação.
Desta forma, a Secretaria Geral das Sessões – SGS, a fl. 170, informou
que em razão da interposição de Recurso de Reconsideração pelo
Ministério Público Especial de Contas (Processo TC nº 705/2011), os
mesmos se encontravam no Parquet de Contas.
Desse modo, a Secretária do Ministério Público Especial de Contas
informou, fl. 171, o seguinte, verbis:
[...]
Importante ressaltar que o processo TC-2322/2006 (Recurso de
Reconsideração) e apenso TC-854/2005 – vols. I a IV (Relatório
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de Auditoria) encontram-se nesta Secretaria Ministério Público
de Contas aguardando o pagamento quanto à cobrança judicial
do débito (ressarcimento), imputado ao Sr. Aladir Chierici Rangel
por meio do Acórdão TC-304/2006, o qual deu origem a uma
Ação de Improbidade Administrativa – Processo 005.06.000119-4
(611/2006). Quanto à multa, o ordenador acima referido efetuou
o pagamento total, conforme consta no Relatório SIT – Sistema de
Informação Tributária.
A 1ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Manifestação
Técnica Preliminar nº 399/2013, de folhas 174/185, opinou, em
síntese, pela manutenção dos termos da Instrução Técnica Conclusiva
nº 668/2008 (fls. 141/143), bem como pela NÃO MANUTENÇÃO
da inscrição de imputação de responsabilidade em nome do
Sr. Aladir Chierici Rangel, no montante de R$ 204.649,78.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr.
Luciano Vieira, pugnou, à fl. 188, pelo prosseguimento do feito.
O então Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, através
do despacho, de folha 367, determinou a citação por edital do Sr.
Vanderlúcio Miranda de Freitas – Advogado da Prefeitura, tendo o
mesmo sido citado através do Edital de Citação nº 006/2014 (fl.
370).
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto, em 27/01/2014, para efeito de deliberação da 1ª
Câmara deste Egrégio Tribunal, na forma do art. 29 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
É o relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica, através da
Manifestação Técnica Preliminar nº 399/2013, de folhas 174/185,
opinou nos seguintes termos, verbis:
[...]
2. Da Instrução:
Dois questionamentos são apresentados para instrução nos autos
deste processo, que segue:
1º- Manutenção ou não da inscrição do responsável financeiro do
Convênio nº 163/97, o Sr. Aladir Chierici Rangel, Prefeito Municipal
de Apiacá no cadastro ativo da conta contábil 1.1.2.2.9.07.00 Diversos responsáveis?
2º- Manutenção ou não dos termos da Instrução Técnica
Conclusiva nº 668/2008, presente às folhas 140 a143, em razão do
pronunciamento da Secretaria do Ministério Público de Contas, às
folhas 171?
O primeiro advém da Sra. Adriana Sperandio - Secretária interina de
Estado da Educação que solicita ao Tribunal de Contas informação
sobre a manutenção ou não da inscrição do responsável financeiro do
Convênio nº 163/97, o Sr. Aladir Chierici Rangel, prefeito municipal
de Apiacá no cadastro ativo da conta contábil 1.1.2.2.9.07.00 Diversos responsáveis, vez que a baixa pressupõe aprovação das
contas, o ressarcimento ao erário, a inscrição em divida ativa ou
outro fator que resulte extinção do objeto (fls. 165).
Tendo em vista que por ocasião da conclusão dos trabalhos de
instauração da Tomada de Contas realizada no Convênio 163/97,
o Setor de Contabilidade da SEDU procedeu ao registro contábil de
inclusão do tomador dos recursos em conta contábil que consagra
o direito adquirido contra terceiros, no valor de R$ 204.649,78, em
face de o Relatório Circunstanciado Conclusivo ter apontado indícios
de irregularidade na aplicação dos recursos públicos destinados à
execução das obras e serviços de engenharia oriundos do objeto
conveniado.
O segundo questionamento ocorre em face do primeiro, em
decorrência das informações originadas pela tramitação processual
para instrução ao questionamento feito pela Sra. Adriana Sperandio.
Em razão do pronunciamento da Secretaria do Ministério Público de
Contas, às folhas 171, O Conselheiro Relator em substituição, Sr.
Marco Antonio da Silva, determina instrução da área técnica sobre
manutenção ou não dos termos da Instrução Técnica ConclusivaITC 668/08 presente às folhas 140 a143, em face do decurso de
tempo (fls. 172).
A Instrução Técnica Conclusiva- ITC 668/08 concluindo pela
irregularidade da aplicação dos recursos públicos do Convenio nº
163/97, sugerindo o arquivamento do processo ao Plenário, com
fundamento no artigo 60, inciso V, alínea “e”, da Resolução TC n.º
182/02, considerando que a matéria objeto desses autos estava
sendo tratada no Processo TC n.º 0184/98, com base na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 169/03 (fls. 140/143), com sugestão ainda
de desapensação e devolução ao órgão concedente Secretaria de
Estado da Educação – SEDU dos processos n.º 27990656/, Processo
n.º 12667935/97, Processo n.º 13820800/98, Processo n.º
14302179/98, Processo n.º 15672328/99, juntamente com a cópia
da decisão proferida no feito, para ciência e arquivamento.
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Bem, para instrução da questão apresentada pelo Conselheiro
Relator faremos uma explanação mais detalhada do curso processual
do Processo TC-0184/98 e seus apensos, vejamos:
Com fundamento nas irregularidades apontadas no Relatório
Técnico de Engenharia nº 02/2000 relacionada à aplicação irregular
dos recursos públicos do Convênio 163/97, o Plenário desta Colega
Corte notifica os Srs. Robson Mendes Neves, Rosangela Maria Lucchi
Bernades, Marcello Antonio de Souza Basílio (Secretários Estaduais
da SEDU – exercício de 1997), José Francisco Rocha (Prefeito
Municipal de Águia Branca, gestor do Convênio SEDU nº 165/97),
Aladir Chierici Rangel (Prefeito Municipal de Apiacá, gestor do
Convênio SEDU nº 163/97), João do Carmo Dias (Prefeito Municipal
de Brejetuba, gestor do Convênio SEDU nº 16x/97), Leondines Alves
Moreno (Prefeito Municipal de Ibatiba, gestor do Convênio SEDU
nº 16x/97), Gilberto Mofate Vivente (Prefeito Municipal de Muqui,
gestor do Convênio SEDU nº 16x/97), Venicio Alves de Oliveira
(Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, gestor do Convênio
SEDU nº 16x/97), Paulo César Colombi Lessa (Prefeito Municipal
de São Gabriel da Palha, gestor do Convênio SEDU nº 16x/97) Rui
Carlos Baromeu Lopes (Prefeito Municipal de São Mateus, gestor do
Convênio SEDU nº 16x/97), e Valter de Nadai (Responsável pelo
DEO);
Destaca-se que o Sr. Aladir Chierici Rangel foi devidamente citado
para responder nos termos do processo TC nº184/98, fls. 2461/2462
(Termo de Notificação nº 97/2000). Sendo que o Prefeito Municipal
de Apiacá, através do OF nº 166/00- PMA, de 31/7/00, apresenta
justificativas às alegações da Auditoria às folhas 2483 a 2484
(protocolo TC nº 7906 de 2/8/00);
Diante das justificativas dos administradores responsáveis elencados
no Processo nº 184/98, é elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
de Engenharia ITC nº 13/2001 (fls. 2659 a 2680), sendo que no
Apêndice, presente às folhas 2723 a 2754, trata especificamente
da defesa dos indícios de irregularidades atinentes a execução do
Convênio SEDU nº 163/97, cujo objetivo era construção do Centro
de Educação Física na EPSG Cândida Póvoa, no valor total de R$
479.635,35, a qual conclui pela manutenção da irregularidade,
cabendo ressarcimento no montante de R$ 204.649,78, equivalente
à 199.942,84 VRTE (fls. 2669/2670);
A Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 169/2003 elaborada com
objetivo de reanálise de responsabilidade conclui pela manutenção
a responsabilidades elencadas na a Instrução Técnica Conclusiva de
Engenharia ITC nº 13/2001(fls. 3013);
Em função de liminar obtida em mandato de segurança impetrado
pelo Sr. Robson Mendes Neves, o Plenário desta Corte de Contas
através da Decisão Preliminar TC nº 249/2005 determina a execução
de Diligência Interna junto ao Departamento de Edificação, Rodovias
e Transportes do Espírito Santo — DERTES para produção de provas
que os preços utilizados com parâmetro da licitação dos ginásios
esportivos contratados, no âmbito de convênios celebrados entre
Prefeituras Municipais e a Secretaria de Estado da Educação do
Espírito Santo foram os da Tabela do DEO;
Ressalta-se que a partir desse momento o processo TC-184/98
passou a tramitar com menção ao Sr. Robson Mendes Neves Secretário da SEDU como responsável, e nesses termos foi prolatado
o Acordão TC nº 293/2010, com decisão pela regularidade dos atos
de gestão do Sr. Robson Mendes Neves Secretario de Estado da
Educação, relativo exercício de 1997;
É oportuno mencionar que o Relatório de Auditoria de Engenharia
- Diligência nº. 007/2005, no item “Constatações” – não traz
elementos que afastem as irregularidades relatadas no Relatório
Técnico de Engenharia nº 02/00 sobre a execução do Convênio SEDU
nº 163/97, cujo objetivo era construção do Centro de Educação
Física na EPSG Cândida Póvoa, no valor total de R$ 479.635,35,
com ressarcimento no montante de R$ 204.649,78, equivalente a
199.942,84 VRTE;
O Ministério Público Especial de Contas interpôs Recurso de
Reconsideração, na forma disposta na Resolução TC nº 182/02,
em razão do Acordão TC nº 293/2010 ter deixado de consignar os
demais potenciais responsáveis (Processo TC nº 705/2011);
O Acórdão TC nº 033/20, reconhece o Recurso de Reconsideração
interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, negando
provimento, no mérito, mantendo o Acórdão TC nº 293/2010 na
íntegra;
O Ministério Público Especial de Contas apresenta Embargo de
Declaração em virtude da decisão nº 033/2013, em razão do Acordão
TC nº 293/2010 apresentar equívoco no ato decisório, deixando de
consignar os demais potenciais responsáveis;
O Acordão TC nº 145/2013 decide pelo conhecimento do Embargo
de Declaração, e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso,
no sentido de sanar a omissão apontada e integrar o acórdão TC nº
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33/2013, ora embargado, nos termos da fundamentação supra, sem
concessão de efeitos infringentes;
ACÓRDÃO TC-145/2013
PROCESSO - TC-2386/2013 (APENSOS: TC-184/1998, TC3697/1999, TC- 3972/2004, TC-5709/2004, TC-6547/2007 E TC705/2011) INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMENTA
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS – ROBSON MENDES
NEVES - SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE
1997 - RELATÓRIO DE AUDITORIA – ATOS REGULARES - QUITAÇÃO
AO RESPONSÁVEL – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - NEGAR
PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC-293/2010 - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL - SANAR OMISSÃO
CONSTANTE NO ACÓRDÃO TC-033/2013.
Registrar que o Processo TC nº 0184/98 e seus apensos foram
tramitados para o Núcleo de Controle de Documentos – NCD, em
17/7/2013, para arquivamento.
Assim, considerando que a Decisão do Plenário TC nº 145/2013 foi
no sentido de sanar a omissão apontada e integrar o acórdão TC nº
33/2013, ora embargado, nos termos da fundamentação supra, sem
concessão de efeitos infringentes;
Depreende que a matéria objeto deste processo (TC nº 3724/04),
qual seja: “Tomada de Contas do Convênio nº 163/1997, celebrado
em 19/11/97, entre o Governo do Estado do Espírito Santo, com
a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEDU e
do Departamento de Edificações e Obras – DEO, com a Prefeitura
Municipal de Apiacá, representada pelo Prefeito, Sr. Aladir Chierici
Rangel (Gestão de 1997/2000), com o objetivo de construir um
Centro de Educação Física na EPSG Cândida Póvoa, com vigência de
24/11/97 até 30/3/99 (prorrogação), cujo valor total conveniado foi
de R$ 479.635,35”, foi objeto de apreciação deste Tribunal, sendo
seus atos julgados regulares, nos termos do acordão TC-293/2010,
o qual transcreve-se abaixo:
“ACÓRDÃO TC-293/2010
PROCESSO - TC-184/1998 (APENSOS: TC-3697/1999, TC3972/2004 E TC-5109/2004)
INTERESSADO - ROBSON MENDES NEVES
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 1997
RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 1997 - RESPONSÁVEL:
ROBSON MENDES NEVES – ATOS REGULARES - QUITAÇÃO AO
RESPONSÁVEL.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-184/1998,
que cuida do Relatório de Auditoria realizada na Secretaria de
Estado da Educação - SEDU, referente ao exercício de 1997, sob a
responsabilidade do Sr. Robson Mendes Neves;
Considerando que é da competência deste Tribunal realizar
inspeções e auditorias desta natureza, nas unidades administrativas
dos Poderes do Estado e dos Municípios e demais órgãos integrantes
da Administração Indireta, e aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa, as sanções previstas em lei, conforme o
disposto no artigo 71, incisos V e IX, da Constituição Estadual, c/c o
artigo 1º, inciso V, da Lei Complementar nº 32/93;
Considerando que a 3ª Controladoria Técnica concluiu pela
regularidade dos atos de gestão;
Considerando que a Procuradoria Especial de Contas opinou no
mesmo sentido;
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de agosto
de dois mil e dez, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, julgar regulares
as contas analisadas, sob a responsabilidade do Sr. Robson Mendes
Neves, Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado da Educação
no exercício de 1997, dando-lhe a devida quitação, com base nos
artigos 59, inciso I, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93.
Acompanha este Acórdão, integrando-o, o voto do Relator.
Seguem, em anexo, a Manifestação Técnica de Chefia nº 31/2010,
da 3ª Controladoria Técnica, e o Parecer nº 3174/2010, da Ilustrada
Procuradoria Especial de Contas.
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Umberto Messias de Souza, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Marcos Miranda Madureira, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Domingos Augusto Taufner, Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2010”.
Considerando que o tramite processual foi em observância ao devido
processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, a competência da
Corte de Contas para promover o julgamento, então, os termos do
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Acórdão TC-145/2013 estende aos demais responsáveis arrolados
no processo TC-184/98 a decisão do Tribunal de Contas presente no
Acordão TC-293/2010, qual seja: atos regulares com quitação
ao responsável, em consonância com o disposto no art. 161 da LC
261/2013, in verbis:
Lei complementar 261/2013
Art. 161. As contas serão julgadas regulares quando expressarem,
de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis,
a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a
razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
Parágrafo único. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal
dará quitação plena ao responsável.
3. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, opina-se pela a MANUTENÇÃO dos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 668/2008, presente às
folhas 140 a143, e opina-se, ainda, pela NÃO manutenção da
inscrição em nome do Sr. Aladir Chierici Rangel, no montante de R$
204.649,78, no registro contábil conta 1.1.2.2.9.07.00 - Diversos
responsáveis, nos Demonstrativos Financeiros da Secretaria de
Estado da Educação - SEDU, vez que a decisão presente no Acórdão
TC nº 145/2013 implica aprovação dos atos relacionados à Tomada
de Contas do Convênio nº 163/1997, objeto do presente processo,
o que resulta em extinção do débito.
Neste sentido, o Plenário deste Egrégio Tribunal, exarou decisão nos
termos do referido Acórdão TC nº 145/2013, verbis:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2386/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de abril
de dois mil e treze, à unanimidade, conhecer dos presentes
Embargos de Declaração, e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, no sentido de sanar a omissão apontada e integrar
o Acórdão TC-033/2013, ora embargado, sem concessão de
efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto Representante do Parquet de Contas opinou
pelo prosseguimento do feito, nos termos do Parecer, de folhas
188, o que implica reconhecer de fato que a decisão constante do
Acórdão TC-145/2013 se estende aos demais responsáveis arrolados
no processo TC-184/98, tal qual indicado pela área técnica deste
Egrégio Tribunal de Contas.
Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da área técnica,
com seguimento do feito, conforme indicado pelo Ministério Público
Especial de contas, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara exclua
da inscrição de imputação de responsabilidade n° 2005NL00329 da
SEDU, o nome do Sr. Aladir Chierici Rangel, referente ao registro
contábil conta nº 1.1.2.2.9.07.00, no montante de R$ 204.649,78,
tendo em vista que a decisão presente no Acórdão TC nº 145/2013
implica na aprovação dos atos relacionados à Tomada de Contas
do Convênio nº 163/1997, objeto do presente processo, por
conseguinte a extinção do referido débito.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades
legais, em não havendo expediente recursal, após, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3724/2004,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de julho de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Excluir da inscrição de imputação de responsabilidade
n° 2005NL00329 da SEDU, o nome do Sr. Aladir Chierici Rangel,
referente ao registro contábil conta nº 1.1.2.2.9.07.00, no montante
de R$ 204.649,78, tendo em vista que a decisão presente no Acórdão
TC-145/2013 implica na aprovação dos atos relacionados à Tomada
de Contas do Convênio nº 163/1997, objeto do presente processo,
por conseguinte a extinção do referido débito;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Marco
Antonio da Silva, Relator, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de julho de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-522/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2308/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO
DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - PAULO ROBERTO VIVAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) REGULAR COM RESSALVA - 2) DETERMINAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTÔNIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício de
2011, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, Secretário
Municipal de Saúde e Gestor do Fundo.
As Contas foram apresentadas, tempestivamente, a este Tribunal,
em 30/03/2012, e analisada pela 5ª Secretaria de Controle Externo,
que emitiu o Relatório Técnico Contábil - RTC nº 381/2012 e a
Instrução Técnica Inicial - ITI nº 995/2012 (fls. 136/145), sugerindo
a CITAÇÃO do responsável, para manifestação sobre os seguintes
indicativos de irregularidade:
1.1 - Ausência de Conciliação dos saldos bancários e respectivos
extratos do encerramento do exercício, das contas elencadas- Art.
127, inciso III, letra “c”, da Resolução TC n° 187/2002.
5.3.1 - Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas
do Ativo, indicando falta de regularização - Arts. 85, 88, 89, 93 e
101 a 105, da Lei nº 4.320/64.
5.3.2 - Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidas dos servidores e de terceiros- Art. 30, inciso
I, Alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.212/91, art. 37, da CF/88 e art. 14
da Lei Municipal nº 1.573/2005.
6 - Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo de
Verificação de Disponibilidades Financeiras em confronto com
as conciliações e extratos bancários em 30/12/2011 das contas
elencadas - Arts. 85, 89, 93 e 101 a 105, da Lei nº 4.320/64.
Regularmente citado conforme Decisão Monocrática Preliminar
nº 325/2012, Termo de Citação nº 1772/2012 e documentação e
informações sequentes (fls. 147/150), o gestor trouxe aos autos,
tempestivamente, a documentação de fls. 153/272, analisada
pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que emitiu novo Relatório
Técnico Contábil - RTC nº 155/2013, no qual se apurou, com base
na documentação juntada, em relação ao item 1.1, novo indício de
irregularidade pelo que sugeriu nova CITAÇÃO do responsável, qual
seja:
II- Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo de
Verificação de Disponibilidades Financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários em 31/12/2011, das contas: BB
nº 11.570-3, 11.848-6, 6.566-8, 7.216-8 e 11.314-x, e CEF nº
647.017-4, 40-8, 53-0 e 624.005-2- Arts. 85, 89, 93 e 101 a 105,
da Lei nº 4.320/64.
Em seguida o responsável foi novamente citado conforme Instrução
Técnica Inicial - ITI nº 492/2013, Decisão Monocrática nº 615/2013,
Termo de Citação nº 1316/2013 e documentação e informações
sequentes (fls. 280/284), havendo o gestor trazido aos autos à
documentação de fls. 287/312, com intempestividade de apenas um
dia (fls. 285 e 287), o que foi relevado pelo então Relator, conforme
despacho de fl. 314.
Encaminhados os autos à área técnica, foi a referida documentação
analisada pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que emitiu a
Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 303/2012 (fls. 323/331 e
anexos), concluindo pela IRREGULARIDADE das Contas, face aos
seguintes itens remanescentes: 5.3.1, 5.3.2, e II.
Ato contínuo foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, nos termos regimentais, o
qual, com base na Instrução Contábil Conclusiva nº 303/2013 emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 513/2014 (fls. 351/363),
opinando no mesmo sentido, acrescentando o apenamento
com multa.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC
nº 348/2014 (fls. 366/367), em consonância com a área técnica,
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pugnou no mesmo sentido, acrescentando o encaminhamento de
cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, em virtude de indícios
de crime, bem como de atos de improbidade administrativa.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas em 28/01/2014, para elaboração de relatório e voto para
efeito de deliberação da Primeira Câmara desta Egrégia Corte de
Contas, nos termos do art. 29 do RITCEES.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos verifico que a área técnica e o douto Órgão
Ministerial opinaram no sentido de que as Contas sejam julgadas
irregulares, havendo o Núcleo de Estudos e Análises ConclusivasNEC assim se manifestado, conforme Instrução Técnica Conclusiva
nº 513/2014 (fls. 351/363):
[...]
II.I. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE ABORDADOS NO RTC
381/2012 e ITI 995/2012 - TERMO DE CITAÇÃO 1772/2012:
II.I.1. Ausência de conciliação dos saldos bancários e os
respectivos extratos do encerramento do exercício das
contas abaixo elencadas:
TABELA 1
Base Normativa: Art. 127, inc. III, “c” da Res. TC n. 182/2002.
JUSTIFICATIVA (Fls. 154): O defendente alegou o envio dos
extratos bancários de encerramento do exercício que apresentam
saldos zerados e das contas de aplicação.
ANÁLISE TÉCNICA: Constata-se às fls. 157-272, o envio de cópias
de extratos bancários de encerramento do exercício que apresentam
saldos zerados e de contas de aplicação. Neste aspecto considerase atendida a citação supra.
No entanto, em função da apresentação dos extratos ausentes,
apurou-se divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo
de Verificação de Disponibilidades Financeiras (fls. 78-80) em
confronto com as conciliações e extratos bancários em 31/12/12,
das contas abaixo:
TABELA 2
Observa-se que
asdivergências das contas BB nºs 6.566-8 e 7.216-8 foram
questionadas no item 6 do RTC, correspondendo ao II.I.4 do
presente relatório, sem, contudo, apresentar resposta à Citação.
Sendo assim, sugeriu-se Citar o Secretário de Saúde a apresentar
esclarecimentos quanto às divergências acima. – Base normativa:
Lei nº 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105. (Vide Item II.II)
II.I.2. Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldos de Contas
de Ativo, Indicando Falta de Regularização.
Base normativa: Lei nº 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105;
Em análise ao balancete de verificação do Fundo Municipal de
Saúde (fls.82-88) foi constatado que há diversas contas, dentre
as quais as de consignações retidas de servidores e de terceiros,
sem recolhimento a quem de direito ou recebimento/compensação,
conforme o caso, se perpetuando no balanço patrimonial, gerando
acúmulo de saldo, conforme demonstração:
TABELA 3
JUSTIFICATIVA (Fls. 154): O defendente alegou que as contas do
Demonstrativo de Dívida Flutuante e de Créditos a Receber, serão
conciliadas no fechamento do exercício 2012 e que seus saldos, em
sua maioria, são realmente credores e será solicitado que o setor
de Tesouraria faça o cronograma de despesa para liquidação dos
mesmos e após o recolhimento e identificação dos credores, efetuar
o cancelamento dos valores não identificados pelo setor contábil da
PMMS através de Decreto.
ANÁLISE TÉCNICA: O defendente limitou-se a alegar que as contas
serão conciliadas no fechamento do exercício 2012, no entanto, não
enviou documentos que comprovem a conciliação das contas. Em
consulta à PCA do FMS referente a 2012 (TC nº 3074/2013, Anexo
XVII, fls. 34-35), verifica-se que apenas as contas 212110400000
- Devolução de Valores Diversos, 212119900014 - Faltas Serv.
Municipais e 212119900015 – Pgto. Indevido a Servidores foram
regularizadas em 2012 (ANEXO 1). Dessa forma, este item foi
parcialmente regularizado.
II.I.3. Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros.
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
Em análise ao balancete de verificação do Fundo Municipal de
Saúde (fls. 82-88) e Anexo 17 (fls. 37-38), constatou-se que as
contas que evidenciam os valores retidos dos servidores a título
de contribuições ao INSS e ao IPREVMIMOSO apresentam indícios
de falta de recolhimento das contribuições às autarquias federal e
municipal.
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Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis
referenciadas, poder-se-ia admitir que apenas o mês de dez/11
encontre-se pendente de pagamento na data de encerramento
do exercício. Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo,
as contas apresentam saldo com tendência a aumentar a cada
exercício, se perpetuando no passivo e indicando o não recolhimento
dos valores que são retidos.
JUSTIFICATIVA (Fls. 155): O defendente alegou que o FMS
parcelou seus débitos juntamente com a Prefeitura, o pagamento
do IPREV referente a parte dos servidores, está sendo recolhida
conforme observa-se na movimentação de inscrição e baixa, e que,
os valores do INSS estão sendo repassados, mesmo em atraso,
conforme movimentação das contas nas colunas de inscrição e
baixa.
O defendente lembra que o INSS autorizou, através de “IN” Instrução
Normativa, o parcelamento da parte do servidor e da empresa, o
que foi realizado em novembro/2012 com o objetivo de regularizar
o recolhimento das obrigações.
ANÁLISE TÉCNICA: Cabe esclarecer que os débitos do FMS
parcelados em conjunto com a Prefeitura Municipal através da Lei
nº 2.021/12 e Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários e não Previdenciários nº 1/2012 (ANEXO
2), são relativos a parte patronal do FMS não recolhidas nas
competências de janeiro/2009 a dezembro de /2011.
O defendente não encaminhou cópias das leis autorizando
parcelamento de débitos junto ao INSS, dos Termos de Parcelamento
junto ao INSS, nem o razão comprovando a contabilização dos
parcelamentos alegados.
Em consulta à PCA do FMS referente a 2012 (TC nº 3074/2013,
Anexo XVII, fls. 34-35), constata-se a regularização da conta
212110100999 - Previdência Municipal, no entanto as demais
(212110200001 e 212130100000), permanecem apresentado
saldos de 29,11% e 49,52% respectivamente, em comparação com
as inscrições do exercício 2012, conforme abaixo demonstrado:
TABELA 4
Sendo assim, considerando-se a permanência de valores retidos
e não repassados ao INSS, portanto, sem a devida regularização,
considera-se o item irregular.
II.I.4. Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo
de Verificação de Disponibilidades financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários em 31/12/12, das contas abaixo:
TABELA 5
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
JUSTIFICATIVA (Fls. 153-156): Não foram apresentados
documentos e/ou esclarecimentos para este item.
ANÁLISE TÉCNICA: Item Irregular. (Vide Item II.II)
II.II. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE ABORDADOS NO RTC
155/2013, ITI 492/2013 COM BASE NA DECM 615/2013 - TERMO
DE CITAÇÃO 1316/2013:
Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo de
Verificação de Disponibilidades financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários em 31/12/12, das contas BB
nºs 11.570-3, 11.848-6, 6.566-8, 7.216-8 e 11.314-x e CEF nºs
647.017-4, 40-8, 53-0 e 624.005-2
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
Em função da apresentação dos extratos ausentes (Item II.I.1.),
apurou-se divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo
de Verificação de Disponibilidades Financeiras (fls. 78-80) em
confronto com as conciliações e extratos bancários em 31/12/12,
da contas abaixo:
TABELA 6
Observa-se que as divergências das contas BB nºs 6.566-8 e 7.2168 foram questionadas no item 6 do RTC, correspondendo ao II.4
do presente relatório, sem, contudo, apresentar resposta à Citação.
JUSTIFICATIVA (Fls. 287-290): de acordo com o defendente:
“O TCEES solicitou através do RELATÓRIO TÉCNICO CONTABIL RTC
nº 381/2012, os extratos bancários ausentes, sendo que os mesmos
foram encaminhados em 18 de janeiro de 2013 em resposta ao
TCEES.
Analisando o novo RTC enviado através do Termo de Citação nº
1316/2013, concluímos que houve divergências entre os extratos
apresentados e o Termo de verificação de Disponibilidades
Financeiras, tendo em vista que as referidas contas bancárias não
foram devidamente conciliadas, visto que as mesmas não foram
enviadas em tempo hábil ao TCEES, ou seja, juntamente com a PCA
de 2011, cujo prazo de envio expirava em 31/03/2012.
Diante desse fato, solicitamos ao setor contábil do FMS, já no
exercício de 2013, as devidas correções relativas às conciliações
dos saldos bancários, antes da entrega da PCA de 2012, cujo prazo
também findado em 31/03/2013.
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As divergências estão relacionadas pelo fato de todas as contas
bancárias, citadas, possuírem conta aplicação, conforme podemos
observar em anexo, sendo que os rendimentos dos valores
aplicados, bem como, as movimentações de aplicação e resgate não
eram realizados no sistema contábil, ou seja, as contas cadastradas
no sistema contábil do FMS só possuíam a conta corrente, sendo
que, as contas possuem extratos bancários da conta corrente e
da conta aplicação. Esse fato pode ser observado nas conciliações
bancárias da conta corrente a aplicado extraída do sistema, as quais
identificamos apenas a movimentação na conta corrente, sendo que
a conta aplicação sequer apresenta o valor dos rendimentos.
Cientes de que não é permitido que as correções necessárias, tais
como, lançamento de rendimentos, tarifas e/ou movimentação de
aplicação e resgate fossem realizadas no exercício de 2011, alterando
assim o resultado da PCA de 2011 já enviada ao TCEES, solicitamos
ao setor contábil do FMSaúde as conciliações das contas citadas no
RTC n° 155/2013, todas do mês de março de 2013, considerado que
neste mês foi realizado o fechamento da PCA do 2012 do FMSaúde e
constatamos que já foram realizadas em 2013 correções, conforme
observamos nos extratos e conciliações anexo.
Solicitamos ainda, a este Tribunal de Contas, que seja juntado
ao Processo TC nº2308/2012 as conciliações e/ou justificativas
principalmente o Termo de Verificação das Disponibilidades
Financeiras que fazem parte a Prestação de Contas Anual de 2012
(PCA 2012) do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, para
que seja observado as devidas correções realizadas em 2013 pela
atual administração do FMSaúde.” [Sic]
ANÁLISE TÉCNICA: O defendente assumiu em sua defesa que
“houve divergências entre os extratos apresentados e o Termo de
verificação de Disponibilidades Financeiras, tendo em vista que as
referidas contas bancárias não foram devidamente conciliadas”, e
ainda que “as divergências estão relacionadas pelo fato de todas as
contas bancárias, citadas, possuírem conta aplicação, ..., sendo que
os rendimentos dos valores aplicados, bem como, as movimentações
de aplicação e resgate não eram realizados no sistema contábil, ou
seja, as contas cadastradas no sistema contábil do FMS só possuíam
a conta corrente, sendo que, as contas possuem extratos bancários
da conta corrente e da conta aplicação”.
Às fls. 291-312, o defendente encaminhou extratos e conciliações
bancárias referentes a março/2013 das contas BB e CEF que
tiveram os saldos questionados, tendo em vista que naquele mês
foi realizado o fechamento da PCA de 2012 do FMS e realizadas as
correções necessárias.
Atendendo à solicitação do defendente, verificou-se a PCA do FMS
referente ao exercício 2012 (TC nº 3074/2013), cujas conciliações,
extratos, Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
e Fluxo de Caixa (saldo em: 30/12/2012) foram apresentados
em meio magnético, e constatou-se que algumas contas foram
conciliadas (alguns exemplos no ANEXO 3). No entanto, as contas BB
nº 11.314-x, 11.848-6, 7.216-8 e CEF nº 624.005-2 permanecem
apresentando pendência de extrato e/ou conciliações o que no caso
da conta BB nº 7.216-8 acarreta também divergência. Sendo assim,
opina-se por considerar este item parcialmente saneado.
III. CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo
(fls. 1-312), pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Mimoso
do Sul, de responsabilidade do Sr. Secretário Municipal de Saúde,
Paulo Roberto Vivas, formalizada conforme disposições da Resolução
nº 182/02 deste TCEES e alterações posteriores.
Foi assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à ampla
defesa, observado, portanto, o devido processo legal. Após
análise das justificativas e documentos apresentados pela defesa,
os indicativos de irregularidade analisados nos itens II.I.1. não
prosperou, sendo, no entanto, os argumentos trazidos pela defesa
insuficientes para justificar a totalidade dos itens II.I.2., II.I.3. e
II.II.
Desta forma, opina-se, pela IRREGULARIDADE das Contas do
ao Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, relativamente
ao exercício financeiro de 2011, nos termos do art. 84, Inc.
III, “c” e ”d” da Lei Complementar nº 621/12 c/c art. 163,
III e IV do RITCES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013.
A título de parâmetro, registre-se que a irregularidade objeto do item
II.I.3. é grave, pois atenta contra matéria de ordem constitucional
e infraconstitucional, e caracterizada dessa forma por outras Cortes
de Contas como o Tribunal de Contas de Mato Grosso (Anexo da Res.
Normativa TCEMT 17/2010) e Santa Catarina (Decisão Normativa
TCESC 6/2008).
Ainda, diante da análise realizada pela área técnica, extraem-se do
Relatório Técnico Contábil RTC nº 381/2012 [fls. 136/144], e dos
demais documentos contábeis os seguintes valores:
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[...]
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.30)
Despesa Fixada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO (fls.31/32)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls.33/34)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 441.109,50
Financeiro
Permanente
R$ 850.667,80
Permanente
Compensado
0,00
Compensado
ATIVO REAL
R$ 1.291.777,30 PASSIVO REAL
Ativo Real Líquido
Déficit Financeiro

R$ 11.837.785,00
R$ 11.095.566,89
R$ 852.218,11
R$ 511.049,91
R$ 331.722,11

R$ 522.087,63
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 522.087,63
R$ 769.689,67
R$ 80.978,13

2. OUTROS PROCESSOS
O Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul não foi
contemplado para realização de auditoria ordinária, referente
ao exercício de 2011.
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Paulo Roberto Vivas - Secretário
Municipal de Saúde, no exercício 2011, frente ao Fundo
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, a Instrução Contábil
Conclusiva ICC nº 303/2013 conclui pela irregularidade
das contas apresentadas, tendo em vista as seguintes
irregularidades:
3.1.1. Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldos de
Contas de Ativo, Indicando Falta de Regularização. (item
5.3.1. do RTC 381/2012 e II.I.2. ICC nº 303/2013).
Base normativa: Lei nº 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105;
3.1.2. Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros. (item
5.3.2. do RTC nº 381/2012 e II.I.3. ICC nº 303/2013).
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
3.1.3. Divergência entre o saldo contábil apresentado no
Termo de Verificação de Disponibilidades financeiras em
confronto com as conciliações e extratos bancários em
31/12/12, das contas BB nºs 11.848-6, 7.216-8 e 11.314-x
e CEF nº 624.005-2. (item II do RTC nº 155/2013 e II.II. ICC nº
303/2013).
Base normativa: Lei nº 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
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 IRREGULARES as contas do senhor Paulo
Roberto Vivas - Secretário Municipal de Saúde, frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, exercício de
2011, na forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar nº 621/2012.
3.3. Por fim, opina-se para que seja condenado o responsável
ao pagamento de MULTA, a ser dosada em conformidade
ao disposto no artigo 389, inciso I, da Resolução TC nº
261/2013. – grifei e negritei
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer PPJC nº
348/2014 (fls. 366/367) da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, assim se pronunciou, verbis:
[...]
Na espécie, as irregularidades, apesar de não terem causado dano
ao erário, maculam de forma grave, as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul.
Notadamente, o fato apontado no item 3.1.2 (Não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidos dos servidores e
de terceiros) consubstancia-se em irregularidade gravíssima,
consoante já normatizou o Tribunal de Contas de Mato Grosso na
Resolução Normativa n. 17/2010 (itens DA 07 do anexo), devendo
essa Corte, inexoravelmente, julgar as contas irregulares, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “c” e “d”, da LC n. 621/12.
Frise-se, que o Tribunal Superior Eleitoral considera que o não
recolhimento de contribuições previdenciárias importa irregularidade
insanável, segundo precedentes do Ac. 23.05.2013 no AgR-REspe n.
12726, rel. Min. Henrique Neves da Silva e do Ac. 30.04.2013 no
AgR-AgR-REspe n. 13605, rel. Min. José Antônio Dias Toffoli.
Ademais, a infração descrita no item 3.1.2 transcende à esfera
administrativa, encontrando-se tipificada em lei como ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública (art. 11, “caput” e inciso I, da Lei
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n. 8.429/1992), bem como crime de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal).
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas anui à exposição
jurídica constante na ITC nº 513/2014, pugnando:
1 – sejam julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84, inciso
III, alínea “c” e “d”, da Lei Complementar nº 621/12, as contas
do senhor Paulo Roberto Vivas - Secretário Municipal de Saúde,
frente ao Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul;
2 – seja aplicada multa individual ao responsável, na forma
dos arts. 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º
32/93 (vigente à época).
3 – pelo encaminhamento da cópia do presente feito ao Ministério
Público Estadual, em virtude de indícios de crime, bem como atos de
improbidade administrativa.
Assim, passo à análise das irregularidades mantidas pela área
técnica, constantes na Instrução Contábil Conclusiva ICC nº
303/2013:
3.1.1.
Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldos
de Contas de Ativo, Indicando Falta de Regularização. (item
5.3.1. do RTC nº 381/2012 e II.I.2. ICC nº 303/2013).
Base normativa: Lei nº 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105.
O gestor, em sua defesa, argumenta que “as referidas contas do
Demonstrativo de Dívida Flutuante e de Créditos a Receber, serão
conciliadas no fechamento do exercício 2012 e que seus saldos, em
sua maioria, são realmente credores e será solicitado que o setor
de Tesouraria faça o cronograma de despesa para liquidação dos
mesmos e após o recolhimento e identificação dos credores, efetuar
o cancelamento dos valores não identificados pelo setor contábil da
PMMS através de Decreto”.
Lado outro, a subscritora da Instrução Contábil Conclusiva nº
303/2013, contra-argumenta que o gestor “limitou-se a alegar que
as contas serão conciliadas no fechamento do exercício 2012, no
entanto, não enviou documentos que comprovem a conciliação das
contas”.
Em consulta à PCA do FMS, referente a 2012 (TC 3074/2013, Anexo
XVII, fls. 34-35), verifica-se que apenas as contas 212110400000
- Devolução de Valores Diversos, 212119900014 - Faltas Serv.
Municipais e 212119900015 - Pgto Indevido a Servidores foram
regularizadas em 2012 (ANEXO 1), dessa forma, este item foi
parcialmente regularizado”.
No tocante às contas ativas de créditos a receber, nota-se que se
compõem, basicamente, de salário família, contribuição sociais
(INSS) e contribuições para o Regime Próprio de Previdência social
– RPPS (IPRVE), além do Salário Maternidade, cujos valores são
pagos pelo município e compensados por ocasião do recolhimento
das contribuições previdenciárias.
Da análise da questão, verifica-se que as contas contém saldo
acumulado e não há movimentação exatamente porque não são
efetivados os recolhimentos das retenções realizadas, sendo certo
que a o saldo somente reduzirá se efetivado o pagamento dos
valores relativos às retenções realizadas.
Além disso, consta informação nestes autos de que os débitos
previdenciários foram objeto de parcelamento, nos termos da Lei
nº 2.021/12 e Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários e não Previdenciários nº 1/2012.
Assim, considerando que a razão da irregularidade apontada
é ausência de Movimentação e acúmulo de Saldos de Contas de
Ativo, Indicando Falta de Regularização, e que as contas do ativo
devem evidenciar exatamente o saldo que nela se encontra, no
caso acumulado, não tendo havido o recolhimento das contribuições
previdenciárias, divirjo da área técnica e afasto a presente
irregularidade.
3.1.2
Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros. (item
5.3.2. do RTC nº 381/2012 e II.I.3. ICC nº 303/2013).
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
O gestor argumenta que “o FMS parcelou seus débitos juntamente com
a Prefeitura, o pagamento do IPREV referente a parte dos servidores,
está sendo recolhida conforme observa-se na movimentação de
inscrição e baixa, e que, os valores do INSS estão sendo repassados,
mesmo em atraso, conforme movimentação das contas nas colunas
de inscrição e baixa”, lembrando “que o INSS autorizou, através de
“IN” Instrução Normativa, o parcelamento da parte do servidor e da
empresa, o que foi realizado em novembro/2012 com o objetivo de
regularizar o recolhimento das obrigações”.
Verificou a área técnica, às fls. 327/328, a ausência de recolhimento
das contribuições retidas dos servidores para o INSS e IPREV e
de terceiros para o INSS, esclarecendo “que os débitos do FMS
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parcelados em conjunto com a Prefeitura Municipal através da Lei nº
2.021/12 e Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos
Previdenciários e não Previdenciários nº 1/2012 (ANEXO 2), são
relativos a parte patronal do FMS não recolhidas nas competências
de janeiro/2009 a dezembro de 2011”.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva constata nas Contas
de 2012 (TC 3074/2013, Anexo XVII, fls. 34-35), constata-se a
regularização da conta 212110100999 - Previdência Municipal, no
entanto as demais (212110200001 e 212130100000), permanecem
apresentado saldos de 29,11% e 49,52% respectivamente, em
comparação com as inscrições do exercício 2012, considerando a
permanência de valores retidos e não repassados ao INSS, sem a
devida regularização, considerou este item como irregular.
A esse respeito, apropriação indébita previdenciária, no que se
refere ao aspecto penal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
assim decidiu, verbis:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CPB). PREFEITO. SUJEITO
ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III,
DO CPP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prefeito municipal e seus auxiliares não podem ser
sujeitos ativos do crime de apropriação indébita, pelo não
recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas
dos servidores do município. Tal responsabilidade só se
caracteriza se comprovado o desvio da verba para proveito
pessoal dos agentes políticos, o que não restou caracterizado
no caso sob exame. 2. Precedentes desta Corte e do STJ, no
sentido de que os agentes políticos não podem ser sujeitos ativos
do crime previsto no art. 168-A, do CPB, quando não restar
demonstrado que os valores descontados dos servidores
foram incorporados aos patrimônios pessoais dos agentes.
3. Manutenção da absolvição sumária dos réus, com fulcro do art.
397, III, do CPB. 4. Apelação do MPF desprovida. Veja também:
RCCR 2006.35.00.004444-1, TRF1 RCCR 2003.38.01.0012482, TRF1 RESP 286832, STJ. Acórdão. A Turma, por unanimidade,
negou provimento à Apelação. Processo:ACR 249 BA 000024956.2009.4.01.3302 Relator(a):DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS
OLAVO Julgamento: 06/02/2012 Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Publicação: e-DJF1 p.183 de 17/02/2012” – grifei e negritei
Na mesma linha de entendimento, caminha a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, litteris:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NÃO DESCRIÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO
PREFEITO NO CRIME DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE PENAL
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO
DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados
na decisão agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 182
desta Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, vale destacar
que a peça vestibular acusatória não descreveu, suficientemente,
como teria ocorrido a participação do denunciado no possível crime
de apropriação indébita previdenciária. 3. “O simples fato de o
réu ser ex-Prefeito do Município não autoriza a instauração
de processo criminal por crimes praticados durante seu
mandato, se não restar comprovado, ainda que com
elementos a serem aprofundados no decorrer da ação penal,
a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a
sua condição de gestor da municipalidade, sob pena de se
reconhecer a responsabilidade penal objetiva” (HC 53.466/
PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 22/05/2006) 4.
Se a inicial acusatória não descreve minimamente as condutas
delituosa supostamente praticadas, ela é considerada inepta, pois
impede o exercício da ampla defesa pelo acusado, que deve se
defender dos fatos narrados, ainda que sucintamente, na exordial.
5. Agravo regimental não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira
Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. AgRg no REsp 1166311 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224170-2.
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA Data do Julgamento: 15/03/2012 Data da Publicação/Fonte
DJe 22/03/2012.” – grifei e negritei
Desta maneira, o entendimento repousa no fato de haver a
necessidade de se comprovar nos autos da ação de controle
externo, através de farta documentação, que os valores foram
desviados para proveito pessoal dos agentes políticos, o
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que caracterizaria a apropriação indébita previdenciária,
subsumindo-se ao tipo legalmente estabelecido.
Ademais, é imperioso destacar que, embora o gestor público seja o
principal expoente dentro do órgão, sendo de sua incumbência gerir
e fiscalizar a execução administrativa, o nexo de causalidade para
efeito de caracterização do crime tem que ser cabalmente
demonstrado quanto ao proveito pessoal.
Este é o sentido em que caminha a jurisprudência atual, em não
sendo demonstrado a relação de causa e efeito, entre as imputações
e a sua condição de gestor da municipalidade, com reversão da
apropriação em proveito próprio, sob pena de se reconhecer a
responsabilidade penal objetiva deste, não responderá o gestor pelo
crime.
Poder-se-ia questionar o fato de remanescer a irregularidade
quanto ao não recolhimento das contribuições, sob o enfoque
administrativo, acontece que a negativa do fato ou sua autoria
sob o enfoque penal, são situações que repercutem na seara
administrativa, sendo certo que o julgamento perante as Cortes de
Contas tem índole administrativa, motivo pelo qual divirjo da
área técnica e afasto a presente irregularidade, devendo ser
expedida determinação no sentido de que seja envidado esforço
quanto ao pagamento das contribuições previdenciárias retidas,
afinal a irregularidade imputada refere-se ao não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidos dos servidores e
de terceiros.
II.II
Divergência entre o saldo contábil apresentado
no Termo de Verificação de Disponibilidades financeiras
em confronto com as conciliações e extratos bancários em
31/12/12, das contas BB nºs 11.848-6, 7.216-8 e 11.314-x e
CEF nº 624.005-2. (item II do RTC nº 155/2013 e II.II da ICC nº
303/2013).
Base normativa: Lei nº 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
O gestor, em sua defesa, argumentou, em síntese, que “o TCEES
solicitou através do RELATÓRIO TÉCNICO CONTABIL RTC 381/2012,
os extratos bancários ausentes, sendo que os mesmos foram
encaminhados em 18 de janeiro de 2013 em resposta ao TCEES,
concluindo “que houve divergências entre os extratos apresentados
e o Termo de verificação de Disponibilidades Financeiras, tendo em
vista que as referidas contas bancárias não foram devidamente
conciliadas, visto que as mesmas não foram enviadas em tempo
hábil ao TCEES, ou seja, juntamente com a PCA de 2011, cujo prazo
de envio expirava em 31/03/2012”.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva contra-argumenta
que se trata de divergência entre os saldos contábeis das
contas bancárias apresentadas nos termos de verificação das
disponibilidades financeiras apresentados pela Prefeitura, tendo o
gestor encaminhado extratos e conciliações bancárias, relativas a
março de 2013 das contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal, porém, naquele mês houve o fechamento da PCA de 2012.
Não obstante a isto, foi atendida a solicitação do gestor, relativamente
à verificação da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício
de 2012 (Processo TC nº 3074/2013), constatou-se que algumas
contas foram conciliadas (alguns exemplos no ANEXO 3), contudo,
restaram pendências de extrato e/ou conciliações nas contas BB
nºs 11.314-x, 11.848-6, 7.216-8 e CEF nº 624.005, acarretando
também divergência na conta BB nº 7.216-8, tendo a área técnica
opinado que este item foi parcialmente saneado.
Atendendo à solicitação do defendente, verificou-se a PCA do FMS
referente ao exercício 2012 (TC 3074/2013), cujas conciliações,
extratos, Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
e Fluxo de Caixa (saldo em: 30/12/2012) foram apresentados
em meio magnético, e constatou-se que algumas contas foram
conciliadas (alguns exemplos no ANEXO 3). No entanto, as contas BB
nºs 11.314-x, 11.848-6, 7.216-8 e CEF nº 624.005-2 permanecem
apresentando pendência de extrato e/ou conciliações o que no caso
da conta BB nº 7.216-8 acarreta também divergência. Sendo assim,
opina-se por considerar este item parcialmente saneado.
Considerando as questões suscitadas pelo defendente, e ainda, o fato
de que as contas não foram totalmente consolidadas, sendo possível
a efetivação de notas explicativas, entendo que a irregularidade
deva ser mantida, porém, é possível a mitigação de seus efeitos,
por entender que não se trata de ato que configure grave infração
à norma legal ou regulamentar, que importasse em ocorrência de
dano ao erário, na forma do art. 80, II, da Lei Complementar nº
621/2012, posto que passível de correção.
Diante do exposto, acompanho o entendimento da área técnica,
conforme Instrução Técnica Conclusiva - ITC n° 513/2014, bem
como ao Órgão Ministerial que adotou a sua análise, esclarecendo
apenas, que mantenho a irregularidade elencada sob o nº 5.3.1
“Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas do Ativo,
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indicando falta de regularização”, por ser esta consequência do não
recolhimento de contribuições previdenciárias (item 5.3.2).
No tocante ao opinamento do douto Parquet de Contas quanto à
remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, deixo
de acolher este entendimento, pelas razões já expendidas.
Por todo o exposto, acompanhando, em parte, a área técnica e ao
Ministério Público Especial de Contas, e fundamentado no artigo
84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar nº 621/2012,
VOTO no sentido de que a 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas
assim delibere:
a) Sejam afastadas as irregularidades descritas nos itens 3.1.1 e
3.1.2, mantendo-se a irregularidade descrita no item II.II, porém,
mitigando-se os seus efeitos.
b) seja julgada REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao
exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto
Vivas, em face das razões antes expendidas.
c) Sejam expendias as seguintes determinações:
1) Envide esforços quanto ao recolhimento das contribuições
previdenciárias;
2) Promova a devida evidenciação em notas explicativas sempre que
houver divergência de saldos.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente nos pontos em que o Relator diverge
do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do
Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o Voto-vista que neste instante submeto a esta Câmara,
precedido do breve relatório.
Inicialmente assinalo que o presente feito cuida da Prestação de
Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul,
de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas – Secretário
Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2011.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, após análise da Prestação de
Contas, elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 381/2012 (fls. 136
a 144), que apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
7. CONCLUSÃO
“Face ao exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
CITAÇÃO, ao Sr. Paulo Roberto Vivas para justificar-se sobre os
itens abaixo:
TABELA 7
A retificação de informações contábeis deverá observar a Norma
Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5.”
Ato contínuo elaborou também Instrução Técnica Inicial ITI 955/2012
(fls. 145), sugerindo a citação do responsável, Senhor Paulo Roberto
Vivas, para apresentação de documentos e esclarecimentos sobre as
irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil.
Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação,
por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 325/2012
(fls. 147), concedendo ao responsável o prazo improrrogável de
30 (trinta) dias para apresentar justificativas e documentos que
julgasse pertinentes.
Devidamente citado o responsável apresentou justificativas às fls.
153 a 272.
Em seguida os autos foram novamente encaminhados à 5ª
Secretaria de Controle Externo, que no Relatório Técnico Contábil
RTC 155/2013 (fls. 276 a 278) verificou a necessidade de emitir
nova citação ao responsável, em respeito aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, nos termos do art. 56, inc. II da Lei Complementar
621/2012, submetemos os autos à consideração superior, propondo
CITAÇÃO do responsável, para no prazo regimental apresentar
defesa em razão das ocorrências relatadas no item abaixo:
Item
II

Indicativos de Irregularidade
Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo de
Verificação de Disponibilidades financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários em 31/12/12, das contas BB
nºs 11.570-3, 11.848-6, 6.566-8, 7.216-8 e 11.314-x e CEF nºs
647.017-4, 40-8, 53-0 e 624.005-2
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;

A retificação de informações contábeis deverá observar a Norma
Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5.”
Elaborada a nova Instrução Técnica Inicial ITI 492/2013 (fls. 280),
por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 615/2013
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(fls. 282), foi o responsável regularmente citado (fls. 283/284),
apresentando justificativas às fls. 287 a 312.
Os autos foram então encaminhados à 5ª Secretaria de Controle
Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 303/2013
(fls. 323 a 349), opinando pela irregularidade das contas.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 513/2014 (fls. 351
a 362), encaminhou a seguinte proposta, em consonância com a
Instrução Contábil Conclusiva:
“3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Paulo Roberto Vivas - Secretário
Municipal de Saúde, no exercício 2011, frente ao Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul, a Instrução Contábil Conclusiva ICC
303/2013 conclui pela irregularidade das contas apresentadas,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
3.1.1. Ausência de Movimentação e Acúmulo de Saldos de
Contas de Ativo, Indicando Falta de Regularização. (item
5.3.1. do RTC 381/2012 e II.I.2. ICC 303/2013).
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 88, 89, 93, 101 a 105;
3.1.2. Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros. (item
5.3.2. do RTC 381/2012 e II.I.3. ICC 303/2013).
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
3.1.3. Divergência entre o saldo contábil apresentado no
Termo de Verificação de Disponibilidades financeiras em
confronto com as conciliações e extratos bancários em
31/12/12, das contas BB nºs 11.848-6, 7.216-8 e 11.314x e CEF nº 624.005-2. (item II do RTC 155/2013 e II.II. ICC
303/2013).
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
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 IRREGULARES as contas do senhor Paulo Roberto Vivas
- Secretário Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Mimoso do Sul, exercício de 2011, na forma do inciso
III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
3.3. Por fim, opina-se para que seja condenado o responsável ao
pagamento de MULTA, a ser dosada em conformidade ao disposto
no artigo 389, inciso I, da Resolução TC Nº 261/2013.”
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, aderindo
o entendimento da área técnica desta Corte de Contas, também
opinou pela irregularidade das contas no seu Parecer PPJC 348/2014
(fls. 366 a 367).
Em seu Voto, apresentado na sessão do dia 28 de maio do ano
em curso, o eminente Conselheiro Substituto Marco Antônio da
Silva, discordando do entendimento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, apresentou fundamentação e votou
para que fossem afastadas duas das irregularidades analisadas no
relatório técnico contábil: “Ausência de Movimentação e Acúmulo de
Saldos de Contas de Ativo, indicando falta de Regularização (item
II.I.2 da ICC) e Não recolhimento das contribuições do INSS e do
PREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros (item II.3.1 da
ICC).”
Por fim, votou para que as contas do Fundo Municipal de Mimoso do
Sul, exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto
Vivas, fossem julgadas REGULARES COM RESSALVA (fls. 372 a 388).
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
No que concerne ao item relativo à “Divergência entre o saldo
contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades
financeiras em confronto com as conciliações e extratos bancários
em 31/12/12, das contas BB nºs 11.848-6, 7.216-8 e 11.314-x e
CEF nº 624.005-2 (item II do RTC nº 155/2013 e II.II da ICC nº
303/2013)”, não há discordância de posicionamento. Entendo, assim
como o Conselheiro Relator, que a irregularidade deve ser mantida.
Quanto ao item “Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de
contas de ativo, indicando falta de regularização (item 5.3.1 do RTC
nº 381/2012 e II.I.2 da ICC nº 303/2013)” também concordo com
o Conselheiro Relator e voto pelo afastamento da irregularidade.
Realmente a contabilização demonstrou efetivo e real acúmulo na
conta de ativo, em razão do não recolhimento das contribuições
previdenciárias. Quanto ao aspecto contábil, portanto, foram
atendidos os respectivos artigos da Lei 4320/64, tendo em vista
que restou demonstrado o não recolhimento das contribuições
previdenciárias.
O que se encontra irregular, conforme passarei a expor, é a efetiva
ausência do repasse das contribuições previdenciárias e não
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o aspecto contábil a ela relativa.
Desta forma, peço vênia para discordar do posicionamento do
Excelentíssimo Conselheiro Relator, em relação ao item referente ao
“não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO,
retidas dos servidores e de terceiros (Item 5.3.2 DO RTC Nº
381/2012 e II.I.3 DA ICC Nº 303/2013).”
Após análise dos autos, verifiquei que as manifestações da
área técnica e do Ministério Público de Contas encontram-se em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio, quanto a este item.
Por esta razão, acolho, com relação ao “não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO, retidas dos
servidores e de terceiros”, os fundamentos exarados na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 513/2014, que por sua vez acolheu os
termos da ICC 303/2012 (fls. 351 a 363), e o Parecer PPJC 348/2014
(fls.366 a 367), devendo as contas serem julgadas irregulares, nos
seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva ITC 513/2014 “II. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
(...)
II.I.3. Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros.
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
Em análise ao balancete de verificação do Fundo Municipal de
Saúde (fls.82-88) e Anexo 17 (fls. 37-38), constatou-se que as
contas que evidenciam os valores retidos dos servidores a título
de contribuições ao INSS e ao IPREVMIMOSO apresentam indícios
de falta de recolhimento das contribuições às autarquias federal e
municipal.
Considerando o prazo de recolhimento que é dado pelas leis
referenciadas, poder-se-ia admitir que apenas o mês de dez/11
encontre-se pendente de pagamento na data de encerramento
do exercício. Entretanto, de acordo com o detalhamento abaixo,
as contas apresentam saldo com tendência a aumentar a cada
exercício, se perpetuando no passivo e indicando o não recolhimento
dos valores que são retidos.
JUSTIFICATIVA (Fls. 155): O defendente alegou que o FMS
parcelou seus débitos juntamente com a Prefeitura, o pagamento
do IPREV referente a parte dos servidores, está sendo recolhida
conforme observa-se na movimentação de inscrição e baixa, e que,
os valores do INSS estão sendo repassados, mesmo em atraso,
conforme movimentação das contas nas colunas de inscrição e
baixa.
O defendente lembra que o INSS autorizou, através de “IN” Instrução
Normativa, o parcelamento da parte do servidor e da empresa, o
que foi realizado em novembro/2012 com o objetivo de regularizar
o recolhimento das obrigações.
ANÁLISE TÉCNICA: Cabe esclarecer que os débitos do FMS
parcelados em conjunto com a Prefeitura Municipal através da Lei
nº 2.021/12 e Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários e não Previdenciários nº 1/2012 (ANEXO
2), são relativos a parte patronal do FMS não recolhidas nas
competências de janeiro/2009 a dezembro de /2011.
O defendente não encaminhou cópias das leis autorizando
parcelamento de débitos junto ao INSS, dos Termos de Parcelamento
junto ao INSS, nem o razão comprovando a contabilização dos
parcelamentos alegados.
Em consulta à PCA do FMS referente a 2012 (TC 3074/2013, Anexo
XVII, fls. 34-35), constata-se a regularização da conta 212110100999
- Previdência Municipal, no entanto as demais (212110200001 e
212130100000), permanecem apresentado saldos de 29,11% e
49,52% respectivamente, em comparação com as inscrições do
exercício 2012, conforme abaixo demonstrado:
TABELA 8
Sendo assim, considerando-se a permanência de valores retidos
e não repassados ao INSS, portanto, sem a devida regularização,
considera-se o item irregular.
- Parecer do Ministério Público de Contas - PPJC – fls. 232/233
“(...)
Notadamente, o fato apontado no item 3.1.2 (Não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidos dos servidores e
de terceiros) consubstancia-se em irregularidade gravíssima,
consoante já normatizou o Tribunal de Contas de Mato Grosso na
Resolução Normativa n. 17/2010 (itens DA 07 do anexo), devendo
essa Corte, inexoravelmente, julgar as contas irregulares, nos
termos do art. 84, inciso III, alínea “c” e “d”, da LC n. 621/12.
Frise-se, que o Tribunal Superior Eleitoral considera que o não
recolhimento de contribuições previdenciárias importa irregularidade
insanável, segundo precedentes do Ac. 23.05.2013 no AgR-REspe n.
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12726, rel. Min. Henrique Neves da Silva e do Ac. 30.04.2013 no
AgR-AgR-REspe n. 13605, rel. Min. José Antônio Dias Toffoli.
Ademais, a infração descrita no item 3.1.2 transcende à esfera
administrativa, encontrando-se tipificada em lei como ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública (art. 11, “caput” e inciso I, da Lei
n. 8.429/1992), bem como crime de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal).
O “não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO
retidas dos servidores e de terceiros (Item 5.3.2 DO RTC Nº
381/2012 e II.I.3 DA ICC Nº 303/2013)” constitui irregularidade
grave, pelos motivos que passo a expor.
Não se pode esquecer que a conta referente à retenção de servidores
e de terceiros é específica e qualquer saldo que nela permaneça, a
princípio, refere-se ao não recolhimento à Previdência do valor ali
inscrito.
Assim, enquanto não for esclarecida a procedência deste saldo e
confirmada impropriedade na contabilidade, por meio de acertos
feitos através de procedimentos técnico-contábeis de estornos e
retificações de lançamentos contábeis, o gestor responsabiliza-se
pelo valor registrado.
O responsável, ao não destinar os valores devidos à seguridade
social, deixou de assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social, nos moldes estabelecidos no art.
194 da Constituição Federal.
A ausência de recolhimento faz com que o Município não obtenha o
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), ficando impedido
de receber transferências voluntárias da União por meio de convênios
e empréstimos de instituições federais.
A compensação financeira entre os regimes de previdência (Lei nº
9796/99) também resta comprometida.
Ressalte-se que o não recolhimento tempestivo das contribuições
causa prejuízo à previdência e que o pagamento de atualização
monetária, juros e multa em função de atrasos no recolhimento
de contribuições, utilizando-se de recursos do Poder Público,
causam dano ao erário e são passíveis de ressarcimento aos cofres
municipais em face do caput do artigo 70 da Constituição do Estado
do Espírito Santo (princípio da economicidade).
Cumpre ainda ressaltar que a Lei nº 9717/98 (que dispõe sobre
regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos), no § 1º
do art. 2º determina que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes
do pagamento de benefícios previdenciários, podendo causar
prejuízos aos cofres públicos.
Esclareça-se, por fim, que mesmo que a conduta do agente não
se subsuma ao tipo penal de apropriação indébita previdenciária,
a competência desta Corte para análise da conduta no âmbito
administrativo resta preservada face ao princípio da independência
das instâncias administrativa, civil e penal.
Divirjo do entendimento do Conselheiro Relator no sentido de
afirmar que na presente situação estaria configurada a negativa do
fato ou sua autoria, o que afastaria qualquer repercussão na esfera
administrativa.
De acordo com decisões judiciais apresentadas pelo Relator, o fato
não se subsume ao tipo penal de apropriação indébita. Entretanto,
a ausência de repasse das contribuições previdenciárias
ocorreu e constitui ato ilícito administrativo.
Cumpre ressaltar que a área técnica detectou que no exercício
seguinte a esta Prestação de Contas (2012), a prática de não recolher
tempestivamente as contribuições retidas foi mantida (Processo nº
3074/2013, anexo XVII, fls. 34/35).
Registre-se ainda que outras Cortes de Contas, como o Tribunal de
Contas de Mato Grosso (Anexo da Res. Normativa TCEMT 17/2010)
e Santa Catarina (Decisão Normativa TCESC 6/2008) também
consideram a presente irregularidade grave, por atentar contra
matéria de ordem constitucional e infraconstitucional.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também se posiciona
quanto à falta de repasses previdenciários, recomendando parecer
desfavorável ao gestor que deixa de realizá-los. Ressalta-se que
o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico de que a
irregularidade em questão configura fato grave, de caráter insanável,
nos seguintes termos:
AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
32153 - monte horebe/PB
Acórdão de 11/12/2008
Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2008
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Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
RECOLHIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUBSÍDIO. AGENTE POLÍTICO.
PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO.
A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, por si só,
acarreta dano ao erário e caracteriza irregularidade insanável, apta
a atrair a incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, g, da LC nº 64/90.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº
32.529 – CLASSE 32ª – MONTES CLAROS DE GOIÁS – GOIÁS.
O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de
candidatura do recorrente, considerando que suas contas foram
desaprovadas por irregularidade atinente ao não-recolhimento
de contribuição previdenciária, configurando-se, portanto, a
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.
Desta forma, entendo como irregularidade grave a manutenção
deste saldo em conta sem o regular repasse dos valores ao INSS e
IPREVMIMOSO e acompanho o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, para que as presentes contas sejam julgadas irregulares.
3 - DISPOSITIVO
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
peço vênia para discordar do posicionamento do Excelentíssimo
Conselheiro Relator Marco Antônio da Silva, e, corroborando com
o entendimento da área técnica exarado na Instrução Técnica
Conclusiva 513/2014 (fls. 351 a 363) e do Ministério Público de
Contas (fls. 366/367), VOTO:
3.1 Para que a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul, exercício de 2011, sob a
responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas seja julgada
Irregular, com fulcro no art. 84, III, d da Lei Complementar nº
621/2012, em razão dos seguintes itens:
3.1.1. Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidos dos servidores e de terceiros. (item
5.3.2. do RTC 381/2012 e II.I.3. ICC 303/2013).
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas
a e b e art. 37 da Constituição da República; Lei Municipal nº
1.573/2005, art. 14.
3.1.2. Divergência entre o saldo contábil apresentado no
Termo de Verificação de Disponibilidades financeiras em
confronto com as conciliações e extratos bancários em
31/12/12, das contas BB nºs 11.848-6, 7.216-8 e 11.314x e CEF nº 624.005-2. (item II do RTC 155/2013 e II.II. ICC
303/2013).
Base normativa: Lei 4320/64, arts. 85, 89, 93, 101 a 105;
3.2 Pela aplicação de multa pecuniária ao gestor no valor de no
valor de 1500 (um mil e quinhentos) VRTE, com amparo no art. 62
e na forma do art. 96, inc. II, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, legislação aplicável à época dos fatos apurados.
3.3 Por determinar, com fundamento nos artigo 57, inciso III, e
art. 105, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES)
ao atual responsável pela Prestação de Contas do Fundo Municipal
de Saúde de Mimoso do Sul que tome providências necessárias à
regularização do repasse do imposto de renda retido na fonte à
Prefeitura Municipal e ao recolhimento das contribuições do INSS e
do IPREVMIMOSO, retidas dos servidores e de terceiros.
3.4 Pelo monitoramento por parte desta Corte da determinação,
nos termos dos arts. 194 e 195 do Regimento Interno desta Corte
(Resolução nº 261/2013).
3.5 Por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério
Público Federal cientificando-os quanto à ausência de recolhimento
das contribuições previdenciárias retidas dos servidores.
O EXMO. SR. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2011, sob a
responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva n. 513/2014 (f.
351/363), e com base na análise contábil, a Área Técnica constatou
a ocorrência das seguintes irregularidades:
3.1.1 – Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de contas
de Ativo, indicando falta de regularização;
3.1.2 – Não recolhimento das contribuições do INSS e do
IPREVMIMOSO retidas dos servidores e de terceiros;
3.1.3 – Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo
de Verificação de Disponibilidades Financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários das contas BB 11.848-6, 7.216-8 e
11.314-x e CEF 624.005-2.
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Ao final, o setor técnico sugeriu a IRREGULARIDADE das Contas,
com MULTA, sendo acompanhado pelo Ministério Público de
Contas, no Parecer de f. 366/367, subscrito pelo Procurador Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva.
O órgão ministerial acrescentou a necessidade de envio de cópia
ao Ministério Público Estadual, em razão da presença de indícios
de crime e de improbidade administrativa, quanto à matéria
previdenciária.
O Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da
Silva, divergiu da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
votando pela REGULARIDADE COM RESSALVA (f. 372/388), nos
seguintes termos:
1. regularidade dos fatos narrados nos itens 3.1.1 (Ausência de
movimentação e acúmulo de saldos de contas de Ativo) e 3.1.2
(Não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO
retidas dos servidores e de terceiros);
2. irregularidade do item 3.1.3 (Divergência entre o saldo
contábil apresentado no Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras), com mitigação de seus efeitos;
3. DETERMINAÇÃO quanto aos itens 3.1.2 (Não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidas dos servidores e
de terceiros) e 3.1.3 (Divergência entre o saldo contábil apresentado
no Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras).
O Relator não acompanhou a proposta do MPC acerca do envio de
cópia dos autos ao Parquet Estadual.
Em Voto-vista (f. 390/402), o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, acompanhou, em parte, a Área Técnica e o órgão
ministerial, manifestando-se pela IRREGULARIDADE das Contas, em
razão dos fatos narrados nos itens 3.1.2 (Não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidas dos servidores e
de terceiros) e 3.1.3 (Divergência entre o saldo contábil apresentado
no Termo de Verificação de Disponibilidades Financeiras).
Considerou regular o item 3.1.1 (Ausência de movimentação e
acúmulo de saldos de contas de Ativo), acompanhando o Relator,
uma vez que o registro contábil das contas do Ativo apresentava-se
correto.
Votou, também, por:
1. aplicar MULTA, no valor de 1.500 VRTE;
2. DETERMINAR, ao atual gestor, a regularização dos repasses
do Imposto de Renda retido na fonte (sic) e das contribuições
previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros, com
MONITORAMENTO por parte deste Tribunal;
3. OFICIAR à Secretaria da Receita Federal e ao Ministério Público
Federal sobre a irregularidade previdenciária.
É o breve Relatório.
Entendo que a irregularidade apontada no item 3.1.1 – Ausência
de movimentação e acúmulo de saldos de contas de Ativo,
indicando falta de regularização não se refere a erro nos
registros contábeis, mas sim à presença de saldos acumulados nas
contas de Créditos a Receber e de Dívida Flutuante, o que indicaria
falha na gestão financeira.
Segundo a análise contábil (f. 325/326), as contas relativas à
Dívida Flutuante foram regularizadas no exercício de 2012, restando
apenas saldos nas contas de Créditos a Receber, que registram
valores devidos pelo INSS ao Fundo Municipal de Saúde.
Dessa forma, entendo que as irregularidades descritas nos itens
3.1.1 – Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de
contas de Ativo, indicando falta de regularização e 3.1.2 – Não
recolhimento das contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO
retidas dos servidores e de terceiros devem ser analisadas
conjuntamente.
Ao final do exercício de 2011, os saldos de Créditos a Receber
devidos pelo INSS ao Fundo Municipal, referentes a Salário-Família
e a Salário-Maternidade, estavam assim demonstrados (f. 326):
Código
112190100001
112190200001

Descrição
Salário-Família/INSS
Salário-Maternidade/INSS
Total

Saldo final/2011
45.518,13
40.227,13
85.745,26

Descrição
INSS Servidor
INSS Serviços de Terceiros
Total

Saldo final/2011
73.080,79
6.925,07
80.005,86

Por sua vez, os débitos acumulados do Fundo para com o INSS,
relativos a contribuições previdenciárias descontadas dos servidores
e de terceiros, somavam R$ 80.005,86:
Código
212110200001
212130100000

Sendo assim, o confronto entre créditos e débitos junto ao INSS
resulta num saldo positivo de R$ 5.739,40 em favor do Fundo
Municipal de Saúde.
Cabe reforçar que a Lei n. 8.213/91, que trata dos benefícios da
Previdência Social, autoriza a compensação automática dos créditos
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de Salário-Família e de Salário-Maternidade com as contribuições
previdenciárias recolhidas, conforme disposto nos artigos 68, caput,
e 72, § 1º:
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela
empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se
a compensação quando do recolhimento das contribuições,
conforme dispuser o Regulamento.
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua
remuneração integral.
§ 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à
respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação,
observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal,
quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Destaco, ainda, que o saldo da conta relativa à Previdência Municipal
foi regularizado no exercício de 2012, segundo informa o setor
técnico na Instrução Contábil Conclusiva.
Em razão da compensação previdenciária autorizada na lei
federal, não vislumbro irregularidade na ausência de repasse das
contribuições retidas dos servidores/terceiros ao INSS, discordando
da posição da Área Técnica, em relação aos itens 3.1.1 e 3.1.2, e
aderindo à conclusão do Relator, por outro fundamento.
Sobre o item 3.1.3 – Divergência entre o saldo contábil
apresentado no Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras em confronto com as conciliações e extratos
bancários, observo ter havido pequenas diferenças entre os saldos
constantes do extrato bancário e do registro contábil das contas
BB 6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58), além da ausência
de extratos e/ou conciliações relativos às contas bancárias BB
n. 11.314-x, 11.848-6, 7.216-8 e CEF n. 624.005-2, fatos que
não comprometeram a integridade do Balanço, merecendo
DETERMINAÇÃO ao atual gestor para sua correção.
VOTO
Ante o exposto, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
n. 621/2012, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA das
Contas Anuais do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul,
relativas ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor
PAULO ROBERTO VIVAS.
VOTO, também, para que seja feita DETERMINAÇÃO, ao atual
gestor, quanto ao item 3.1.3 – Divergência entre o saldo contábil
apresentado no Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras em confronto com as conciliações e extratos
bancários, para correção das divergências entre os saldos
constantes do extrato bancário e do registro contábil das contas BB
6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58), demonstrados à f. 328
dos autos, bem como envio, nas próximas prestações, de toda a
documentação exigida quanto a extratos e conciliações bancárias
(f. 329/331).
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTÔNIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício de
2011, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, Secretário
Municipal de Saúde e Gestor do Fundo.
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista pela
Eminente Conselheira Substituta, Dra. Márcia Jaccoud Freitas,
apresentando voto nestes autos.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos autos para se
inteirar dos termos do voto da Eminente Conselheira Substituta,
Dra. Márcia Jaccoud Freitas.
Após análise do voto prolatado, entende este conselheiro Substituto
que procedem, parcialmente, os argumentos trazidos pela Eminente
Conselheira Substituta, razão pela qual modifica parcialmente os
termos do voto antes prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em
referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Em razão do voto de vista apresentado pela Eminente Conselheira
Substituta, Dr. Márcia Jaccoud Freitas, que divergiu da área técnica
quanto às irregularidades relativas aos itens 3.1.1 (Ausência de
movimentação e acúmulo de saldos de contas de Ativo, indicando
falta de regularização) e 3.1.2 (Não recolhimento das contribuições
do INSS e do IPREVMIMOSO retidas dos servidores e de terceiros),
pelo fundamento de que as compensações previdenciárias
suplantaram a retenções de contribuições deve proceder à análise
da motivação ali declinada.
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Frisa-se que a Eminente Conselheira Substituta, acompanhou o
posicionamento deste Conselheiro Substituto, divergindo, apenas,
quanto ao sobredito item 3.1.1, relativo a erro nos registros
contábeis, entendendo que se refere à presença de saldos
acumulados nas contas de Créditos a Receber e de Dívida
Flutuante.
Desse modo, entendo que é prudente a posição externada pela
Eminente Conselheira Substituta, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, vez
que assim se manifestou, litteris:
[...]
Entendo que a irregularidade apontada no item 3.1.1 – Ausência
de movimentação e acúmulo de saldos de contas de Ativo,
indicando falta de regularização não se refere a erro nos
registros contábeis, mas sim à presença de saldos acumulados nas
contas de Créditos a Receber e de Dívida Flutuante, o que indicaria
falha na gestão financeira.
Segundo a análise contábil (f. 325/326), as contas relativas à
Dívida Flutuante foram regularizadas no exercício de 2012, restando
apenas saldos nas contas de Créditos a Receber, que registram
valores devidos pelo INSS ao Fundo Municipal de Saúde.
Dessa forma, entendo que as irregularidades descritas nos itens
3.1.1 – Ausência de movimentação e acúmulo de saldos de
contas de Ativo, indicando falta de regularização e 3.1.2 – Não
recolhimento das contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO
retidas dos servidores e de terceiros devem ser analisadas
conjuntamente.
Ao final do exercício de 2011, os saldos de Créditos a Receber
devidos pelo INSS ao Fundo Municipal, referentes a Salário-Família
e a Salário-Maternidade, estavam assim demonstrados (f. 326):
Código
112190100001
112190200001

Descrição
Salário-Família/INSS
Salário-Maternidade/INSS
Total

Saldo final/2011
45.518,13
40.227,13
85.745,26

Descrição
INSS Servidor
INSS Serviços de Terceiros
Total

Saldo final/2011
73.080,79
6.925,07
80.005,86

Por sua vez, os débitos acumulados do Fundo para com o INSS,
relativos a contribuições previdenciárias descontadas dos servidores
e de terceiros, somavam R$ 80.005,86:
Código
212110200001
212130100000

Sendo assim, o confronto entre créditos e débitos junto ao INSS
resulta num saldo positivo de R$ 5.739,40 em favor do Fundo
Municipal de Saúde.
Cabe reforçar que a Lei n. 8.213/91, que trata dos benefícios da
Previdência Social, autoriza a compensação automática dos créditos
de Salário-Família e de Salário-Maternidade com as contribuições
previdenciárias recolhidas, conforme disposto nos artigos 68, caput,
e 72, § 1º:
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela
empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se
a compensação quando do recolhimento das contribuições,
conforme dispuser o Regulamento.
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua
remuneração integral.
§ 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à
respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação,
observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal,
quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Destaco, ainda, que o saldo da conta relativa à Previdência Municipal
foi regularizado no exercício de 2012, segundo informa o setor
técnico na Instrução Contábil Conclusiva.
Em razão da compensação previdenciária autorizada na lei
federal, não vislumbro irregularidade na ausência de repasse
das contribuições retidas dos servidores/terceiros ao INSS,
discordando da posição da Área Técnica, em relação aos itens
3.1.1 e 3.1.2, e aderindo à conclusão do Relator, por outro
fundamento.
Sobre o item 3.1.3 – Divergência entre o saldo contábil
apresentado no Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras em confronto com as conciliações e extratos
bancários, observo ter havido pequenas diferenças entre os saldos
constantes do extrato bancário e do registro contábil das contas
BB 6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58), além da ausência
de extratos e/ou conciliações relativos às contas bancárias BB
n. 11.314-x, 11.848-6, 7.216-8 e CEF n. 624.005-2, fatos que
não comprometeram a integridade do Balanço, merecendo
DETERMINAÇÃO ao atual gestor para sua correção.
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VOTO
Ante o exposto, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
n. 621/2012, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA das
Contas Anuais do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul,
relativas ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor
PAULO ROBERTO VIVAS.
VOTO, também, para que seja feita DETERMINAÇÃO, ao atual
gestor, quanto ao item 3.1.3 – Divergência entre o saldo contábil
apresentado no Termo de Verificação de Disponibilidades
Financeiras em confronto com as conciliações e extratos
bancários, para correção das divergências entre os saldos
constantes do extrato bancário e do registro contábil
das contas BB 6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58),
demonstrados à f. 328 dos autos, bem como envio, nas
próximas prestações, de toda a documentação exigida
quanto a extratos e conciliações bancárias (f. 329/331). –
grifei e negritei
Desta maneira, em face das razões expendidas pela Eminente
Conselheira Substituta, encampo os termos do voto de vista por
ela apresentado, no que se refere ao item 3.1.1, relativamente à
presença de saldos acumulados nas contas de Créditos a Receber e de
Dívida Flutuante, havendo reflexo no que se refere à imputação
de responsabilidade relativa ao item 3.1.2 (Não recolhimento das
contribuições do INSS e do IPREVMIMOSO retidas dos servidores e
de terceiros), pelo fato de o valor das compensações suplantarem
os valores retidos.
Por todo o exposto, acompanhando, em parte, a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, e na íntegra a Eminente
Conselheira Substituta, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, fundamentado
no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, VOTO no
sentido de que a 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas assim
delibere:
a) Sejam afastadas as irregularidades descritas nos itens 3.1.1 e
3.1.2, mantendo-se a irregularidade descrita no item II.II, porém,
mitigando-se os seus efeitos.
b) seja julgada REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao
exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto
Vivas, em face das razões antes expendidas.
c) Seja DETERMINADO ao atual gestor, quanto ao item 3.1.3
– Divergência entre o saldo contábil apresentado no Termo de
Verificação de Disponibilidades Financeiras em confronto com as
conciliações e extratos bancários, para correção das divergências
entre os saldos constantes do extrato bancário e do registro
contábil das contas BB 6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58),
demonstrados à f. 328 dos autos, bem como envio, nas próximas
prestações, de toda a documentação exigida quanto a extratos e
conciliações bancárias (f. 329/331).
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais,
em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes
autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2308/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezesseis de julho de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da
Silva, que acompanhou o voto-vista da Conselheira Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício
de 2011, de responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Vivas;
2. Determinar ao atual gestor, quanto ao item 3.1.3 – Divergência
entre o saldo contábil apresentado no Termo de Verificação de
Disponibilidades Financeiras em confronto com as conciliações e
extratos bancários, para correção das divergências entre os saldos
constantes do extrato bancário e do registro contábil das contas
BB 6.566-8 (R$ 11,04) e 7.216-8 (R$ 28,58), bem como envio,
nas próximas prestações, de toda a documentação exigida quanto a
extratos e conciliações bancárias;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou
pela irregularidade das contas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o
Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, Relator, e a
Conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
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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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
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

[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-633/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3444/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL    - AURECIL GONÇALVES MURUCI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, referente
ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Senhor
Aurecil Gonçalves Muruci, Secretário Municipal de Saúde de Divino
de São Lourenço.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Técnico
Contábil RTC 167/2014 (fls. 62/66), opinou pela regularidade
da presente Prestação de Contas sob seu aspecto técnico-contábil.
Entendeu da mesma forma o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
3758/2014 (fls. 68/70), manifestando-se conclusivamente nos
seguintes termos:
CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos
às contas do senhor Aurecil Gonçalves Muruci – Secretário Municipal
de Saúde, no exercício 2012, frente ao Fundo Municipal de Saúde de
Divino de São Lourenço, o Relatório Técnico Contábil RTC 167/2014
conclui pela regularidade das contas quanto aos demonstrativos
contábeis encaminhados.
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 Aurecil Gonçalves Muruci
– Secretário Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Divino de São Lourenço, 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.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-se às fls.
72, através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
manifesta-se de acordo com o entendimento da ITC 3758/2014.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-3444/2013
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual do Fundo
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Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, referente ao exercício
financeiro de 2012, cuja responsabilidade coube ao Senhor Aurecil
Gonçalves Muruci, Secretário Municipal de Saúde.
As contas foram autuadas neste Tribunal de Contas em 27/03/2013,
portanto, encaminhadas tempestivamente pelo responsável, em
conformidade com o artigo 105 da Resolução TC 182/02, vigente
à época.
O Plano Anual de Auditorias Ordinárias referentes ao exercício de
2012 – PAA 2013, não contemplou o Fundo Municipal de Saúde de
Divino de São Lourenço no rol de órgãos a serem auditados.
No compulsar dos autos, observa-se que as contas foram
consideradas regulares pelos técnicos deste sodalício, não se
vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem
comprometer a sua regularidade.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo
técnico, através do Relatório Técnico Contábil RTC 167/2014
e Instrução Técnica Conclusiva ITC 3758/2014, a qual foi
subscrita pelo Ministério Público Especial de Contas, tornando-os,
dessa forma, parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Fundo
Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, relativas ao
exercício de 2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável,
Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3444/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte de agosto de dois
mil e catorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço,
quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do Sr.
Aurecil Gonçalves Muruci, ordenador de despesas no exercício de
2012, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-634/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3107/2013
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
MIMOSO DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - JOÃO LUIZ RIZZI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mimoso do Sul, referente ao
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Sr. João
Luiz Rizzi – Agente Responsável no exercício em análise.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, com base na análise feita no
Relatório Técnico Contábil RTC 118/2014, fls. 68/73, sugeriu através
da Instrução Técnica Inicial ITI 270/2014, fls. 74, a citação do Sr.
João Luiz Rizzi, conforme Termo de Citação 915/2014.
O responsável apresentou tempestivamente suas justificativas, as
quais foram acostadas aos autos às fls. 81/86. Em seguida, o feito
foi encaminhado à área técnica para a devida instrução.
A defesa encaminhada pelo responsável foi analisada pela 5ª
Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 112/2014, fls. 90/93, e posteriormente, recebeu
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no NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 5475/2014, fls. 95/96, que
ao final assim se manifestou:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 112/2014
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 do senhor João Luiz Rizzi – Diretor, no
exercício de 2012, em face do indicativo de irregularidade apontado
no item II.I do ICC 112/2014 - Não recolhimento das contribuições
do INSS, INSS serviços de terceiros e IPAS (Item 4.1 RTC 118/14),
na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Especial de Contas, que através da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo com a ITC
5475/2014, fls. 98.
É o relatório.
VOTO
TC – 3107/2013
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mimoso do Sul, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. João Luiz
Rizzi, Diretor no exercício em análise.
A documentação relativa ao envio das contas foi protocolizada nesta
Corte de Contas em 27/03/2013, estando, portanto, dentro do prazo
regimental, conforme art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente
à época.
Foi sugerida a citação do responsável por indicativo de irregularidade
apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 118/2014. Devidamente
citado, o Sr. João Luiz Rizzi apresentou tempestivamente suas
justificativas e documentações.
No compulsar dos autos, ultrapassada a fase contestatória, respeitando
o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, verificase que a defesa apresentada foi analisada conclusivamente, através
da Instrução Contábil Conclusiva ICC 112/2013, que concluiu pela
regularidade com ressalva das presentes contas, visto que do
indicativo de irregularidade anteriormente apontada, qual seja, “Não
recolhimento das contribuições do INSS, INSS Serviços de Terceiros
e IPAS”, teve sua regularização de forma parcial, pois se verificou
que as consignações do RPPS foram baixadas, as consignações do
INSS Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica teve o saldo reduzido
de R$ 4.374,32 para R$ 2.182,92 e a de Pessoa Física não teve
seu saldo reduzido. Entretanto, há que se considerar o Princípio
da Insignificância, em função dos valores não serem relevantes,
e dos saldos ainda estarem pendentes de conciliação. Portanto,
apenas que se determine ao responsável regularização dos débitos
previdenciários que porventura ainda existam.
Da mesma maneira concluiu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
5475/2014, opinando para que sejam consideradas regulares com
ressalva as contas apresentadas pelo Sr. João Luiz Rizzi, dando-lhe
plena quitação, nos termos do art. 84, II, c/c o art. 86 da LC 621/12.
O Ministério Público Especial de Contas, manifesta-se de
acordo com o entendimento demonstrado pela área técnica, em sua
Instrução Técnica Conclusiva ITC 5475/2014.
Portanto, considerando que a inconsistência remanescente não é
suficiente para a reprovação das contas, não se constituindo em
impropriedade de natureza grave, sobretudo por não ter causado
nenhum dano ao erário, e, considerando que, quando uma prestação
de contas apresenta apenas omissão ou impropriedade de natureza
formal, fica esta subordinada ao julgamento da regularidade com
ressalvas, como previsto nas leis orgânicas das diversas Cortes de
Contas existentes no Brasil, no nosso caso, conforme o previsto no
artigo 84, inciso II c/c o art. 86 da Lei Complementar nº 621/2012;
Assim, acompanhando o entendimento do corpo técnico e Ministerial
deste Tribunal de Contas, VOTO no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVA a presente prestação de contas do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mimoso do Sul,
referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor
João Luiz Rizzi, nos termos do artigo 84, inciso II, c/c o artigo 86,
da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO
ao responsável.
VOTO, ainda, com amparo no art. 86 da LC 621/2012, para que seja
DETERMINADO ao atual responsável, que regularize os débitos
previdenciários que resultarem da conciliação realizada, conforme
sugestão feita ao final da ITC 112/2014.
Após o trânsito em julgado dos autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3107/2013,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte de agosto de
dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul, relativa
ao exercício de 2012, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a
responsabilidade do Sr. João Luiz Rizzi, ordenador de despesa à
época, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual responsável, que regularize os débitos
previdenciários que resultarem na condição de devidos da conciliação
realizada, conforme sugestão feita ao final da ITC 112/2014;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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:
EDUARDO GIVADO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-635/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3221/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRAÇU - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 - 1)
NÃO CONHECER - 2) REMETER CÓPIA INTEGRAL AO TCU - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de impugnação aos termos de Edital, autuada como
representação, protocolizada nesta Corte de Contas pela sociedade
empresária WHR Engenharia e Projetos Ltda. em face de suposta
ilegalidade contida no Edital de tomada de Preços do Município de
Ibiraçu, que tem por objeto a contratação de serviços de consultoria
especializada para elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB), compreendendo o abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos,
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, através do Convênio
Funasa nº 028/2011, que entre si celebram a Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA e o Município de Ibiraçu.
Em síntese, alega a empresa representante que o Edital possui
irregularidades com relação às exigências de qualificação técnica,
especialmente no que se refere à exigência de apresentação de
número mínimo de atestados e tempo mínimo de experiência
do profissional na área, constantes do item 6.2.1.3 do edital em
referência.
Recebidos os autos, o processo foi encaminhado para o Ministério
Público Especial de Contas para manifestação, considerando que
os recursos são provenientes de convênio celebrado com a Funasa,
sendo a contrapartida máxima de 4% a cargo do Município.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas pugna pelo prosseguimento
do feito, conforme manifestação de fls. 45.
Ocorre que, como afirmado acima, não se vislumbra possibilidade de
prosseguimento do feito neste Tribunal de Contas, tendo em vista a
natureza dos recursos envolvidos, que são federais.
Com efeito, dispõe o art. 176 do Regimento Interno do TCEES,
aplicável às representações por força do art. 186:
Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para denunciar qualquer irregularidade
ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos
sujeitos à fiscalização do Tribunal.
Logo, como os recursos em questão são federais, a competência do
Tribunal de Contas do Estado é necessariamente afastada. Nesse
quadrante, tendo em vista o art. 177 §2º, que estabelece competir ao
Relator o juízo de admissibilidade da denúncia (e consequentemente
Representação), VOTO:
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não conhecer a presente documentação como representação por
não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 186
c/c 176 do Regimento Interno do TCEES c/c o art. 113, § 1º, da
Lei 8.666/1993, posto que inexistem recursos municipais/estaduais
destinados à mencionada Tomada de Preços nº002/2014;
dar ciência deste Acórdão à Representante e ao Município de Ibiraçu;
remeter cópia integral dos autos, incluindo este Acórdão, ao Tribunal
de Contas da União; e
arquivar o presente processo, com fundamento no art. 330, III do
RITCEES.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3221/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte de agosto de
dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer da presente
Representação, devido ao não atendimento dos requisitos de
admissibilidade e remeter cópia integral dos autos, incluindo
este Acórdão, ao Tribunal de Contas da União, arquivando-se os
autos após o transito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-584/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-8032/2010 (APENSO: TC-2506/2010)
JURISDICIONADO - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
- FAMES
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - EDILSON BARBOZA, RAQUEL BIANCA CASTRO DE
SOUZA E FERNANDO CASTRO ROCHA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – FACULDADE DE
MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO DE 2009 - 1)
REGULAR - QUITAÇÃO - 2) DESAPENSAR – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos do Relatório de Auditoria Ordinária da Faculdade de
Música do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de 2009
sob a responsabilidade de Raquel Bianca de Castro Souza, Fernando
Castro Rocha e Edilson Barboza.
Ao tempo da análise dos documentos apresentados na Prestação
de Contas e da confecção do Relatório de Auditoria, vigia, nesta
Casa, a Resolução TC 220/2010, que determinava a tramitação e
julgamento em separado da Prestação de Contas Anual e dos Atos
de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria.
Assim, em relação às contas da entidade ora objeto de apreciação,
correram em apartado os processos TC n° 2506/2010 e TC n°
8032/2011, referentes à Prestação de Contas Anual e à Auditoria
Ordinária, respectivamente, do mesmo exercício. Em razão disso,
houve o julgamento daquele feito antes deste, no sentido de
considerar regulares as contas da FAMES no exercício de 2009
(Acórdão TC-273/2011 - fls. 399/401 do proc. 2506/2010).
Enquanto isso, foi elaborada, nos autos do proc. TC 8032/2011, a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1104/2011 (fls. 503/522 do proc.
8032/2011), que sugeriu pelo julgamento das contas da senhora
Raquel Bianca de Castro Souza e Fernando Castro Rocha como
regulares e as do senhor Edílson Barboza como regulares com
ressalva.
Encaminhados os autos do RA-O para manifestação do d. Procurador
Especial de Contas, foi verificada a necessidade de declaração de
nulidade do Acórdão TC-273/2011 (fl.s 399/401 do proc. 2506/2010),
a fim de que, no julgamento das contas, fossem apreciados também
os atos de gestão, no seguinte sentido:
O preceptivo legal acima, de per si, evidencia a ilegalidade do
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procedimento de exame das contas anuais introduzido pela
Resolução TC 220/2010, vez que apenas o primeiro aspecto das
contas (exatidão dos demonstrativos contábeis) passou a ser
objeto de julgamento, olvidando-se dos ato de gestão, os quais, na
sistemática do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, são
examinados em processos de fiscalização sob a forma de Auditoria ordinária, especial e extraordinária, além da denúncia.
Dessa forma, se o próprio rito seguido pelo Tribunal para o julgamento
das contas era nulo, também o é o acórdão de julgamento, vez que
atos ilegais não geram efeitos, devendo ser anulados na forma da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 46 da Constituição
do Estado do Espírito Santo.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente arguição de nulidade levada a conhecimento do
egrégio Plenário, para:
1.1na forma do art. 46 da Constituição do Estado do Espírito
Santo c/c Enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
seja anulado o Acórdão TC-273/2011;
1.2seja determinado o retorno dos autos à 3ª Controladoria
Técnica para elaboração de nova instrução técnica conclusiva,
conforme arts. 136 e 137 da Resolução TC nº 182/02;
1.3após manifestação conclusiva do corpo técnico, sejam os
autos devolvidos ao Ministério Público de Contas para manifestação,
consoante art. 84 da Resolução TC nº 182/02;
Entretanto, na absurda hipótese de ser rejeitada a arguição de
nulidade:
2 – sejam os autos devolvidos ao Ministério Público para manifestação
meritória, na forma do art. 3º, II, da LC nº 451/08 c/c arts. 84 e 88
da Resolução TC nº 182/02. (grifos no original)
Após, os autos foram encaminhados ao Conselheiro Relator à época,
senhor Marcos Miranda Madureira, que assim se manifestou:
Quanto aos pontos, no mínimo, relevantes, colacionados pelo
órgão ministerial às fls. 530/533, esclareça, pois a área técnica
correspondente, refiro-me a 3ª Controladoria Técnica.
Registra-se, por oportuno, apesar da desnecessidade, que estou
convertendo o presente feito em diligência, no sentido de que este
Julgador não seja induzido a erro in judicando, por quem quer que
seja, fato esse, ao meu sentir, grave, que será objeto por mim de
análise em oportuno tempore (se for o caso). À CGT, pois, nesse
sentido.(grifos no original).
Em razão desse despacho, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, onde se entendeu - tendo
em vista a revogação da Resolução TC 220/2010 pela Resolução TC
226/2011, que restabeleceu a tramitação dos processos de Prestação
de Contas Anual, aos quais são apensados os relatórios de auditoria
(e outros) e por razões de economia e celeridade processual - pela
conveniência de se elaborar, desde já, Instrução Técnica Conclusiva
que abrangesse os dois feitos.
Na ITC n° 3317/2013, a Unidade Técnica opinou pela regularidade
das contas da senhora RAQUEL BIANCA DE CASTRO SOUZA e do
senhor FERNANDO CASTRO ROCHA e regularidade com ressalva das
contas do senhor EDILSON BARBOSA, diretores da Faculdade de
Música do Espírito Santo - FAMES, no exercício de 2009, sugerindo,
ainda, a aplicação de multa a este responsável, com amparo no
artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93. Opinou, ainda, pela insubsistência do ACÓRDÃO
TC- 273/2011 que julgou as contas da senhora RAQUEL BIANCA DE
CASTRO e dos senhores FERNANDO CASTRO ROCHA e EDILSON
BARBOZA, Diretores da Faculdade de Música do Espírito Santo, do
exercício de 2009.
Manifestando-se em separado, o Ministério Público de Contas, às fls.
416/419, pugnou pela regularidade das contas da FAMES, relativas
ao exercício de 2009, sob responsabilidade de RAQUEL BIANCA
DE CASTRO DE SOUZA e de FERNANDO CASTRO ROCHA, assim
como pugnou pela irregularidade das contas da FAMES, relativas ao
exercício de 2009, sob responsabilidade de EDILSON BARBOSA, e
pela aplicação de multa pecuniária ao mesmo, nos termos dos arts.
87, IV, e 135, II e III, do indigitado estatuto legal. Pugnou, ainda,
pela insubsistência do Acórdão TC – 273/2011.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
2.1 – DA AUDITORIA ORDINÁRIA – TC N° 8032/2010
A Auditoria Ordinária em questão foi realizada junto à Faculdade de
Música do Estado do Espírito Santo – FAMES, tendo sido originada
em conformidade com o Plano de Auditoria Ordinária n° 327/2010,
para o exercício do ano de 2009.
Segundo narra a ITC n° 3317/2013, “dos trabalhos, resultou o
Relatório de Auditoria RA-O 207/2010 (fls. 05/29), em que foram

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

Página 93
identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos
na Instrução Técnica Inicial ITI 982/2010 (fls. 444/452), nos termos
da qual foi prolatada a Decisão Preliminar TC 593/2010 (fl. 460),
promovendo-se a citação do responsável, senhor Edílson Barboza,
por meio do Termo de Citação 688/2010 (fl. 461), que apresentou,
tempestivamente, as justificativas de fls. 467/479”.
Posteriormente, foi elaborada, pela 3ª Secretaria de Controle Externo,
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1104/2011 (fls. 503/522), que
sugeriu pelo julgamento das contas da senhora Raquel Bianca de
Castro Souza e do senhor Fernando Castro Rocha como regulares e
as do senhor Edílson Barboza como regulares com ressalva, diante
do seguinte panorama:
Irregularidades afastadas:
Ausência de comprovação de alguns documentos exigidos pelo Edital
do Pregão para habilitação no certame (fls. 505/507);
Ausência de Comprovação da Publicação no DOE do resultado do
Convite;
Ausência de comprovação de cotação prévia de preços (fls. 512/516);
Ausência de licitação: Justificativa insuficiente para inexigibilidade
(fls. 516/521).
Irregularidade mantida:
Ausência de Comprovação da Publicação no DOE do Aviso do Convite
(item II.1.2 - fls. 507/511).
Ante o exposto, passa-se à análise pontual dessas irregularidades.
2.1.1 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO EDITAL DO PREGÃO PARA HABILITAÇÃO NO
CERTAME
De acordo com o artigo 41, caput, da Lei n° 8.666/1993, a
Administração se encontra adstrita às normas e condições fixadas
no edital. Vejamos:
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Isso significa que, uma vez estabelecidas as regras que regerão o
certame, a Administração não pode dispensar tratamento diverso
daquele previamente fixado, criando ou extinguindo regras.
No caso em exame foi realizado pela FAMES o Pregão Eletrônico
nº 08/09 para a aquisição de materiais permanentes (livros para
biblioteca da FAMES). Conforme apontamentos da Área Técnica, a
empresa vencedora foi a “De Olho no Livro Distribuidora Ltda. –
EPP” com o valor total arrematado de R$ 37.775,17 (trinta e sete mil
e setecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos).
Ocorre que, da auditoria realizada, percebeu-se que não constavam
nos autos a comprovação da apresentação da Certidão de Regularidade
com a Dívida Ativa da União e a Certidão de Regularidade para
com a Fazenda Pública Federal, o que, em sede de justificativas,
foi esclarecido por meio do encaminhamento de todas as certidões
presentes nos autos do referido pregão, onde se constatou que
todas as certidões foram apresentadas tempestivamente, consoante
trecho abaixo extraído da ITC n°. 1104/2011:
Outrossim, as certidões juntadas aos autos foram expedidas em
13/05/2010, bem antes da abertura das propostas que ocorreu no
dia 19/08/2010, comprovando que por ocasião da fase habilitatória
a empresa contratada se encontrava regular perante a Fazenda
Pública Federal.
Logo, deve ser afastada a irregularidade.
2.1.2 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DO
AVISO DO CONVITE
Tratando da obrigatoriedade da publicação do Convite no Diário
Oficial do Estado, o artigo 17 do Decreto Estadual n° 1.527/2005,
assim comanda:
Nas licitações, de modalidade convite, serão obrigatórias as
publicações no Diário Oficial do Estado, de forma sucinta, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, possibilitando a
participação de qualquer interessado.
No caso concreto, a equipe de auditoria analisou processo que trata
da realização do Convite nº 01/09 cujo objeto foi a contratação de
empresa para a prestação de serviços de confecção de impressos,
na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global. A empresa vencedora foi a Grafita Gráfica e Editora Ltda.,
com o valor total de R$ 18.152,52 (dezoito mil e cento e cinquenta
e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Nesse processo a equipe não encontrou nos autos a comprovação
da publicação do Convite no DOE, conforme determinação do
enunciado normativo supracitado, o que demonstraria a afronta
perpetrada pelo gestor em relação à manifestação regulamentar
estadual e um possível impedimento de participação do certame de
outras empresas que eventualmente poderiam se habilitar para a
prestação do mesmo serviço almejado, com qualidade idêntica ou
superior, por preço mais vantajoso à Administração.
De fato os argumentos trazidos pela Unidade Técnica desta Corte
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de Contas são coerentes, mormente ao considerar que o Decreto
privilegia a competição no certame, o que, teoricamente, beneficia
a Administração, na medida em que se vislumbra a possibilidade de
maior redução de preços na avaliação das propostas apresentadas
pelos licitantes.
Ocorre que o enunciado normativo estampado no artigo 17 do
Decreto Estadual n° 1.527/2005, a nosso ver, é ilegal, uma vez
que, sendo um ato normativo secundário, vale dizer, que encontra
seu fundamento de validade na lei que visa regulamentar, não
pode inovar no ordenamento jurídico, mas tão somente explicá-lo,
permitindo ao administrado e ao agente público a sua fiel execução.
É imperioso enaltecer que, sendo o decreto um ato normativo
secundário e infralegal, o conteúdo e o alcance dos decretos
restringem-se aos das leis em função das quais são expedidos,
pelo que não pode tal instrumento ir contra nem extrapolar os
balizamentos legais, sob pena de não obrigar o gestor.
De acordo com a doutrina acerca do tema,
O decreto regulamentar é aquele pelo qual são dispostas normas e
procedimentos com o objetivo único de explicar e assessorar, tanto
os administrados quanto os próprios agentes públicos, no correto
cumprimento das leis, não podendo ultrapassá-las. Sua previsão
se encontra no artigo 84, IV da Carta Magna, que determina que
“Compete privativamente ao Presidente da República sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos
e regulamentos para sua fiel execução”. Assim, esses decretos
normativos servem para colocar em vigor um regulamento que é um
“manual de procedimentos”, sendo por isso chamados de decretos
regulamentares ou de execução.
Se é vedado inovar em sede de Decretos Regulamentares, não
poderia o Decreto em questão, muito embora louváveis os seus fins,
impor obrigação que sequer é encontrada na Lei 8.666/1993, nem
tampouco em legislação estadual.
Destarte, a ausência de comprovação de publicação do Convite
no Diário Oficial do Estado, por imposição decorrente de Decreto
Regulamentar, não tem o condão de sustentar a irregularidade
apontada, motivo pelo qual esta é afastada.
2.1.3 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOE
DO RESULTADO DO CONVITE – PROCESSO N° 47325500
De acordo com a Área Técnica, o Processo nº 47325500 trata da
realização do Convite nº 01/09 para a contratação de empresa para
a prestação de serviços de confecção de impressos, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por preço global. A
empresa vencedora foi a Grafita Gráfica e Editora Ltda. com o valor
total de R$ 18.152,52 (dezoito mil e cento e cinquenta e dois reais
e cinquenta e dois centavos).
A equipe não encontrou nos autos a comprovação da publicação
do resultado do Convite no DOE, configurando, desta forma, indício
de irregularidade, pela inobservância ao Princípio da Publicidade,
consubstanciado no caput do artigo 37 da CF/88.
O gestor, em sede de justificativas, trouxe entendimentos
doutrinários sobre a divulgação do convite, demonstrando a falta de
obrigatoriedade de sua publicação.
Prosseguiu alegando que no que se refere ao Decreto Estadual
1527/05, “este apenas possui natureza de comando hierárquico
na estrutura do governo, ou seja, apenas impõem uma orientação
hierárquica superior a ser observada, posto que, seu descumprimento
não importará em nenhuma nulidade no certame, mas, tão somente,
quando for o caso, em uma reprimenda dos órgãos de controle
internos do governo.”
Finalizou mencionando que não se pode admitir que o Governador
do Estado inove, por Decreto, normas gerais de licitação que são de
competência privativa da União.
Na ITC 1104/2011, a Área Técnica entendeu que a ausência
da publicação do resultado do certame não provocou nenhum
prejuízo à Administração, podendo ser tratado, de plano, como
mera formalidade administrativa, razão pela qual pugnou pelo
afastamento da irregularidade.
Mais uma vez, repisando os argumentos trazidos no item 3.2.2
deste VOTO, pode-se concluir que, se é vedado inovar em sede de
Decretos Regulamentares, não poderia o Decreto Regulamentar
1527/2005, muito embora louváveis os seus fins, impor obrigação
que sequer é encontrada na Lei 8.666/1993, nem tampouco em
legislação estadual.
Assim, a ausência de comprovação de publicação do Resultado do
Convite no Diário Oficial do Estado, por imposição decorrente de
Decreto Regulamentar, não é capaz de sustentar a irregularidade
apontada, ainda que afastada por outros motivos pela Área Técnica,
motivo pelo qual esta irregularidade também deve ser afastada.
2.1.4 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE
PREÇOS - PROCESSO Nº 47023872
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Conforme trechos extraídos da ITC 1104/2011:
Da leitura dos fatos trazidos à baila depreende-se que a irregularidade
proposta pela equipe reside na ausência de cotação prévia de preços
a ser verificada nas adesões á Ata de Registro de Preços de entidade
ou órgão de outros Estados, do Distrito Federal ou da União.
Com efeito, a Portaria AGE/SEGER nº 01, de 23 de abril de 2007
impõe esta obrigação em seu artigo 1º, inciso II, alínea “h”.
A defesa alega que devido ao grande número de certames abertos
no mesmo período, a equipe técnica do setor de compras deixou de
juntar aos autos a cotação de preços.
Equivocadamente, prossegue alegando que o Decreto Estadual
1.527/05 apenas possui natureza de comando hierárquico na
estrutura do governo e que seu descumprimento não importará
em nenhuma nulidade no certame, mas, tão somente, quando
for o caso, em uma reprimenda dos órgãos de controle interno do
governo. Equivocadamente pois a determinação é da Portaria AGE/
SEGER n. 01/07, considerando o disposto no Decreto 1790-R/2007.
Anexa em sua defesa uma cotação de preços realizada, segundo o
gestor, à época da adesão.
O Decreto 1790-R publicado em 24 de janeiro de 2007, veio
regulamentar o Sistema de Registro de Preço, previsto no art. 15
da Lei 8.666/93 já que, não obstante ser competência privativa
da União, nos termos do art. 22, XVII da CRFB, legislar sobre
normas gerais em matéria de licitações, o Decreto tem o poder de
regulamentação ou de execução - expedido com base no artigo 84,
IV da CRFB - para fiel execução da lei, ou seja, o decreto detalha
a lei. O que não pode acontecer é o decreto ir contra a lei ou além
dela, servindo a lei como delimitação do decreto.
Posteriormente, a Portaria AGE/SEGER 01/07 veio estabelecer os
procedimentos a serem adotados, no âmbito da Administração
Pública Estadual, para contratação de serviços e aquisição de bens a
serem efetuadas por meio de adesão a Atas de Registro de Preços,
que deve ser obedecido pelos órgãos e entidades componentes da
Administração Pública Estadual, direta e indireta.
A fim de obter contratações mais vantajosas, a Portaria determinou
que quando o gestor da Ata de Registro de Preços for entidade
ou órgão de outros Estados, do Distrito Federal ou da União
obrigatoriamente fosse comprovado, pelos meios fidedignos
disponíveis, que os preços registrados estão compatíveis com os
praticados no mercado.
Entendemos, diferentemente do gestor, que o Estado não está
desobrigado do cumprimento da Portaria, e muito menos, que o
Governo do Estado não possa regulamentar normas relativas à
licitação e contratos.
Entretanto, como o diz a parte final do caput do Art. 1º trata-se
de procedimento formal. Juntando-se a isso o fato de que ficou
comprovado que o preço estava compatível com o mercado, não se
tendo notícia de que tenha causado prejuízo ao erário, pugnamos
pelo AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE.
Pelas mesmas razões, sou pelo afastamento da irregularidade
indigitada contra o responsável Edilson Barboza.
2.1.5 – DA AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
PARA INEXIGIBILIDADE - PROCESSO Nº 45638667
A irregularidade proposta pela equipe refere-se ao fato de não ter
havido justificativa plausível para a contratação direta de empresa
para prestação de serviços de consultoria especializada visando
a elaboração do Planejamento Estratégico da FAMES, com base
nas diretrizes estratégicas definidas no plano Estratégico 2025 do
Governo do Espírito Santo.
Entende a equipe de auditoria que a partir do momento que a
FAMES fez constar nos autos a planilha comparativa de preços com
outras empresas, restou desconfigurada a singularidade do objeto.
A equipe de auditoria sustenta que não há comprovação nos autos
da complexidade do objeto a fim de respaldar uma singularidade
que inviabilize a competição entre outros profissionais.
De acordo com a ITC 1104/2011 elaborada pela Área Técnica,
A inviabilidade de competição que dá ensejo à possibilidade de se
inexigir a licitação reside na singularidade da contratação. O que
não implica dizer que os serviços sejam de natureza singular. O que
confere legitimidade ao procedimento adotado com arrimo no art.
25, II, c/c art. 13, inciso III, da Lei n. 8.666/93, é a singularidade
que permeia a situação específica.
No caso concreto, qualquer empresa poderia prestar serviços de
elaboração e implementação do Planejamento Estratégico da FAMES.
As condições determinadas pela FAMES, onde a limitação de domínio
do assunto poderia trazer riscos consideráveis ao serviço contratado,
foram primordiais na escolha da empresa. Além do mais, os critérios
adotados numa licitação dessa natureza poderiam resultar em que
a licitante vencedora não fosse capaz de atender aos objetivos a
que se propunha a iniciativa da FAMES. Isso porque, em se tratando
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de assuntos com especificidade, qual seja, estratégias definidas no
Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo, também
em face do conteúdo pedagógico (workshops e seminários),
dificilmente os objetivos seriam atingidos.
Não seria plausível esperar que o gestor, sabedor de experiências
anteriormente realizadas neste e em outros estados pela empresa
contratada, fosse abrir licitação para contratar empresa que talvez
não atingisse os objetivos adequados.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, através do Parecer PPJC
1923/2013, entendeu o seguinte:
[...] para a contratação dos serviços de Planejamento Estratégico
sem a respectiva licitação, se faz necessário que sejam os
mesmos de natureza singular e que exijam a contratação de
profissional notoriamente especializado, cuja escolha está adstrita à
discricionariedade administrativa.
Assim, no caso dos autos, mesmo que a empresa Noaldo Dantas
Planning Consulting detenha notória especialização, conforme
afirmado pela equipe de auditoria às fls. 22 do processo TC8032/2010, não é a única, tendo em vista a existência no mercado
capixaba de outras empresas de planejamento e consultoria, capazes
de prestar o serviço contratado.
Nesse diapasão, já se manifestou o STJ, conforme se observa do
seguinte excerto:
[...]
Nesse sentido, conforme acima explanado, entende-se que tal
contratação não estaria abarcada pelas hipóteses de inexigibilidade
de licitação, em virtude da ausência de preenchimento de um
dos requisitos, qual seja, singularidade, razão pela qual deve a
irregularidade ser mantida.
Ante a divergência entre a Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, deve-se ter em mente o cerne da presente celeuma, que
é justamente a conceituação, a delimitação e a aplicabilidade da
expressão “singularidade do serviço”.
Consoante lição do Ilustre Professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
Cumpre tratar-se de serviço cuja singularidade seja relevante para
a Administração.
Se o serviço pretendido for banal, corriqueiro, singelo, e, por isto,
irrelevante que seja prestado por “A” ou por “B”, não haveria razão
alguma para postergar-se o instituto da licitação. Pois é claro que
a singularidade só terá ressonância para o tema na medida em que
seja necessária, isto é, em que por força dela caiba esperar melhor
satisfação do interesse administrativo a ser provido.
Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser
havido como singular quando nele tem de interferir, como requisito
de satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um
componente criativo de seu autor, envolvendo estilo, o traço, a
engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual,
artística, ou a argúcia de quem o executa, atributos, estes, que
são precisamente os que a Administração reputa convenientes e
necessita para a satisfação do interesse público em causa.
Embora outros, talvez até muitos, pudessem desempenhar a
mesma atividade científica, técnica ou artística, cada qual o faria
à sua moda, de acordo com os próprios critérios, sensibilidade,
juízos, interpretações e conclusões, parciais ou finais, e tais fatores
individualizadores repercutirão necessariamente quanto á maior ou
menor satisfação do interesse público. Bem por isto não é indiferente
que sejam prestados pelo sujeito “A” ou pelos sujeitos “B” ou “C”,
ainda que todos estes fossem pessoas de excelente reputação.
É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual
contratado – a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de
reconhecida competência na matéria – recaia em profissional ou
empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção
de quem para o caso, serão presumivelmente mais indicados do
que os de outros, despertando-lhe a confiança de que produzirá a
atividade mais adequada para o caso.
Nesse ínterim, em consonância com a Área Técnica, é de se
entender que a empresa contratada diretamente, por inexigibilidade
de licitação, para prestação de serviços de consultoria especializada
visando a elaboração do Planejamento Estratégico da FAMES, com
base nas diretrizes estratégicas definidas no plano Estratégico 2025 do
Governo do Espírito Santo, atende o requisito legal da “singularidade
do serviço”, visto que, baseando-se na discricionariedade do gestor,
entendeu-se que seria a única empresa do ramo capaz de atender
as diretrizes estratégicas constantes do Plano Estratégico 2025 do
Governo do Espírito Santo.
Tal capacidade, de acordo com a Unidade Técnica, se alicerçou nos
demais requisitos impostos pela Lei 8.666/1993 no que tange à
inexigibilidade de licitação, bem como em experiências anteriores,
observadas em outras Secretarias de Governo que também a
contrataram.

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

Página 95
Assim, diante da identificação da singularidade do serviço e dos
demais requisitos de legalidade incidentes no caso concreto, da
contratação efetuada a preço de mercado, e da inocorrência de dano
ao erário, devido é afastar a irregularidade apontada.
3 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – TC N° 2506/2010
Segundo apontamentos da Unidade Técnica, a Prestação de Contas foi
encaminhada tempestivamente pelo gestor, senhor Edilson Barbosa,
através do documento OF/DG/FAMES/042/2010, protocolizado em
29/03/2010, sob o n° 002982, estando dentro do prazo regimental,
em conformidade com o as Resoluções TC 182/2002 e TC 217/2007.
Em seguida, os autos foram direcionados à 3ª Secretaria de Controle
Externo, que, notando a ausência de extratos bancários da conta
BANESTES - Aplicação nº 6.288.245, sugeriu a notificação do
diretor responsável, senhor Edilson Barbosa, para apresentar as
justificativas necessárias à elucidação, conforme ITI 1051/2010 (fls.
361/363) e decisão preliminar TC 0576/2010 (fl. 369).
Tempestivamente, o responsável apresentou as justificativas de
fls. 375/376, acompanhadas dos documentos de fls. 377/380,
demonstrando que enviou o OF/FAMES/2010, fls. 380, ao Banestes
para que fosse encaminhada à aquela Faculdade de Música do
Espírito Santo, informações acerca da conta Banestes – Aplicação
– nº 6.288.245, tendo em vista o termo de citação nº 664/2010,
em face da constatação pela área técnica do Tribunal de Contas de
que a mesma, embora tenha apresentado extratos bancários, não
constava da lista de domicílios bancários do SIAFEM.
Em 25/11/2010, o Banco do Estado do Espírito Santo, por intermédio
do OF/GEARC/COREG nº 01544, informou que a referida conta
nº 6.288.245 foi criada a pedido da SEFAZ, para uso exclusivo
na identificação das aplicações financeiras, dentro da conta única
do Tesouro, em favor da Faculdade, e que em função dessa
particularidade não seria usada como conta corrente desde a sua
criação, em 19/03/1998, não havendo movimentação financeira
adversa à sua finalidade.
Diante dos fatos, em decisão Plenária, esta Corte de Contas, através
do Acórdão TC 273/2011 (fls. 399/401), entendeu o seguinte:
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco de maio de dois mil
e doze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro
Marcos Miranda Madureira, julgar regular a Prestação de Contas,
sob a responsabilidade dos Srs. Raquel Bianca de Castro de Souza,
Fernando Castro Rocha e Edílson Barboza, Ordenadores de Despesas
da Faculdade de Música do Espírito Santo no exercício de 2009,
dando-lhes a devida quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e
60, ambos da Lei Complementar nº 32/93.
Não obstante o entendimento desta Corte, a Unidade Técnica e o
Ministério Público de Contas, em virtude da revogação da Resolução
TC n° 220/2010 pela Resolução TC n° 226/2011, que reestabeleceu
a tramitação dos processos de Prestação de Contas Anual, aos quais
são apensados os relatórios de auditoria, e por razões de economia
e celeridade processual, opinam no sentido de que este Conselheiro
torne insubsistente o Acordão TC n° 273/2011, de modo que se
possa realizar o devido julgamento, consoante ITC n° 3317/2013,
que aprecia conjuntamente a Prestação de Contas Anual e o Relatório
de Auditoria Ordinária, da Faculdade de Música do Estado do Espírito
Santo – FAMES.
Isso porque o antigo procedimento delineado pela Resolução TC n°
220/2010 admitia que a Prestação de Contas Anual fosse apreciada
e julgada em momento distinto do Processo de Auditoria Ordinária,
criando, assim, situação, por exemplo, em que as contas eram
processadas e julgadas, enquanto, paralelamente, os respectivos
processos que fiscalizam os atos de gestão seguiam o seu próprio
ritmo de processamento e julgamento.
De acordo com a Área Técnica tal descompasso foi corrigido pela
Resolução n° 226/2011, que, como dito anteriormente, reestabeleceu
a tramitação conjunta dos processos de Prestação de Contas Anual
e de Auditoria Ordinária, integrando, via de regra, os relatórios de
auditoria aos respectivos processos de prestação de contas. Vide o
artigo 4º, da Resolução TC n° 226/2011:
Art. 4º. A Resolução TC nº 182, de 12 de dezembro de 2002, passa
a vigorar acrescida do art. 137 e de seu Parágrafo único, com a
seguinte redação:
Art. 137. Os relatórios de auditoria serão parte integrante do
processo de prestação de contas respectivo, não podendo ser
julgados separadamente, exceto nas hipóteses expressamente
previstas neste Regimento, ou nos casos em que o Plenário, por
maioria absoluta, deliberar nesse sentido. (grifo não contido no
original)
Em que pese a coerência dos argumentos acima trazidos, entendo
que, considerando que não foram detectadas irregularidades nos
atos de gestão capazes de modificar o status do julgamento das
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contas do órgão, não há prejuízo ao julgamento anteriormente
realizado, consubstanciado no Acórdão 273/2011 e, portanto, não
há que se falar em qualquer nulidade.
Isto posto, sou pela manutenção do Acórdão TC 273/2011, pois os
atos de gestão não possuem irregularidades capazes de modificar o
julgamento das contas do órgão, perpetrado naquele Acórdão.
4 – DECISÃO
Face ao exposto, concordando parcialmente com a Área Técnica e
com o Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:
1) Pelo AFASTAMENTO DAS SEGUINTES IRREGULARIDADES,
referentes aos itens:
Ausência de comprovação de alguns documentos exigidos pelo Edital
do Pregão para habilitação no certame (fls. 505/507);
Ausência de Comprovação da Publicação no DOE do Aviso do Convite
(fls. 507/511);
Ausência de Comprovação da Publicação no DOE do resultado do
Convite;
Ausência de comprovação de cotação prévia de preços (fls. 512/516);
Ausência de licitação: Justificativa insuficiente para inexigibilidade
(fls. 516/521).
2) Pela REGULARIDADE dos atos de gestão da senhora RAQUEL
BIANCA DE CASTRO SOUZA e dos senhores FERNANDO CASTRO
ROCHA e EDILSON BARBOZA, diretores da Faculdade de Música do
Espírito Santo - FAMES, no exercício de 2009;
3) Pelo DESAPENSAMENTO do Processo TC 8032/2010 e Processo
TC 2506/2010, com o consequente e imediato arquivamento deste
último;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se 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-8032/2010,
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:
1. Considerar regulares os atos de gestão praticados pelos gestores
Srs. Edilson Barboza, Fernando Castro Rocha e Sra. Raquel Bianca
Castro de Souza, relativos ao exercício de 2009, dando-lhes a devida
quitação;
2. Desapensar os Processos TC-8032/2010 e TC-2506/2010, com o
consequente e imediato arquivamento deste último;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1622/2014
PROCESSO: TC 7821/2014
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: DARLY DETTMANN
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº
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261/2013, CITAR o Sr. Darly Dettmann, para que, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal a
Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web), referentes
ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução Técnica
Inicial nº 1407/2014, cuja cópia deverá ser enviada junto com o
Termo de Notificação, com a advertência de que o não cumprimento
desta Decisão poderá implicar em aplicação de multa, nos termos do
artigo 135, inciso IV da Lei Complementar 621/2012.
Em 26 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1623/2014
PROCESSO: TC 7829/2014
PROCEDÊNCIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO: OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL: KÁTIA QUARESMA GOMES
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 1º, inciso XXII, da Lei Complementar nº
621/2012, c/c os artigos 358, inciso III e 359 da Resolução nº
261/2013, CITAR a Sra. Kátia Quaresma Gomes, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a este
Tribunal a Prestação de Contas Bimestral (Cidades Web),
referentes ao 3º bimestre de 2014, de acordo com a Instrução
Técnica Inicial nº 1403/2014, cuja cópia deverá ser enviada
junto com o Termo de Notificação, com a advertência de que o não
cumprimento desta Decisão poderá implicar em aplicação de multa,
nos termos do artigo 135, inciso IV da Lei Complementar 621/2012.
Em 26 de setembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR – DECM 1624/2014
PROCESSO : TC 3355/2014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
JURISDICIONADO:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES DA SERRA
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores da Serra, referente ao exercício financeiro
de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre Camilo Fernandes
Viana – Diretor Presidente.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Análise Inicial de
Conformidade – AIC 418/2014 (fls.17-21) e da Instrução Técnica
Inicial - ITI Nº 1422/2014, (fl.22), verificou omissão da remessa do
arquivo referente a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DEMFCA);
concluindo que o jurisdicionado não cumpriu as exigências da
Instrução Normativa 028/2013, Anexo 06, arquivo 12, sugerindo
assim notificação do Gestor para regularizar a referida Prestação de
Contas Anual.
Posto isso, DETERMINO, nos termos do art. 63, inciso III da Lei
Complementar 621/2012 c/c o artigo 358, inciso III do Regimento
Interno (Resolução TC-261/2013), a NOTIFICAÇÃO do Sr.
Alexandre Camilo Fernandes Viana – Diretor Presidente do IPAS,
para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, complemente
a Prestação de Contas Anual/2013, encaminhando o arquivo 12 –
DEMFCA (Demonstração dos Fluxos de Caixa) incluso no anexo 06
da Instrução Normativa TCEES 028/2013, advertindo-o quanto ao
disposto no § 3º, do artigo 138, do Regimento Interno dessa Corte
de Contas (Resolução TC 261/2013).
Ressalto que o não cumprimento da determinação no prazo fixado
poderá implicar em aplicação de multa, nos termos do artigo 135,
inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
Acompanha essa decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade - AIC nº 418/2014 e da Instrução Técnica Inicial ITI nº1422/2014, ambas elaboradas pela 6ª Secretaria de Controle
Externo.
Em 25 de setembro de 2014.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
www.tce.es.gov.br
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Segunda-feira, 29 de setembro de 2014
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna
público que nos autos do Processo TC nº 8601/2014, RATIFICOU a
contratação direta da empresa S/A A Gazeta, objetivando a aquisição
de 01 (uma) assinatura do jornal “A Gazeta”, pelo período de 06
(seis) meses, no valor de R$ 164,09 (cento e sessenta e quatro reais
e nove centavos), por inexigibilidade de licitação, nos termos do art.
25, inciso I, da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 25 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 250
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora CRISTIANE HERZOG SABINO, matrícula nº
203.541, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-4 na Escola de
Contas Públicas - ECP, substituindo a coordenadora CLEIDE LÚCIA
GOMES GRECCO, matrícula nº 202.552, afastada da referida função
por motivo de férias, a contar de 09/09/2014, enquanto durar o seu
afastamento.
Vitória, 16 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
Republicada por ter sido publicada com incorreção
Contrato nº 024/2014
Processo TC-7800/2014
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: LS Sistemas – Serviços de Informática, Comércio e
Representações Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para licenciamento do Sistema
LIBRARY. NORMAS, para implementação da Base de Dados
EMENTES do Núcleo de Informações Bibliográficas – NIB, no que se
refere ao cadastro à indexação e à pesquisa de Legislação, incluindo
manutenção, atualização e suporte técnico.
VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) pela aquisição e
R$ 600,00 (seiscentos reais), em parcelas mensais de R$ 50,00
(cinquenta reais) pela manutenção do sistema.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2013
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 4.4.90.39
Vitória, 26 de setembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 04/2014
Designar servidores para constituírem comissão de recebimento de
bens, referente ao Processo TC nº 7721/2014.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em
vista o art. 15, § 8º da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada
pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores: Welberth Ramos Teixeira, matrícula nº
203.488, Marcos Guilherme Bressiane, matrícula nº 033.536 e Sander
da Silva Correa, matrícula nº 202.798, para sob a presidência do
primeiro, constituírem a comissão de recebimento referente à aquisição
de material permanente – 64 (sessenta e quatro) Microcomputadores
Pessoais – (Notebook) Marca HP – Modelo 6470b, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I, do Contrato
nº 022/2014, constante nos autos do processo TC nº 7721/2014.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 26 de setembro de 2014.
Tadeu Pimentel Citty
Diretor-Geral de Secretaria

[LICITAÇÕES]
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2014
PROC. TC 8557/2014
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, em conformidade com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93,
Lei Complementar 123/06, para a contratação de empresa
especializada no fornecimento materiais diversos (elétrico/
eletrônico, expediente, informática, copa, higiene, limpeza
e de manutenção de equipamento), conforme quantidades
e especificações contidas no Anexo I do Edital Convocatório. Os
envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação deverão ser entregues na sessão pública que ocorrerá às
13:30 horas do dia 09 de outubro de 2014, na sede do TCEES.
O credenciamento ocorrerá a partir das 13:00h. O Edital poderá
ser retirado no site http://www.tce.es.gov.br.
Vitória, 26 de setembro de 2014.
Daniel Santos de Sousa
Pregoeiro - TCEES
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