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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos 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-590/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5956/2013
REPRESENTANTE - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO DE
2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada ao Tribunal de Contas
pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, relativa ao exercício de 2013, apontando
supostas irregularidades na Licitação de modalidade Convite sob o
nº 05/2009 e no Contrato de nº 48/2009, firmado entre o referido
Município e a Empresa Visual Fine Publicidade E Serviços Ltda.
ME, cujo objeto da licitação realizada tem despesas de diversas
naturezas, sendo desde confecção de quadros a fornecimento de
refeições e lanches.
Por determinação do então Conselheiro Relator (fl. 134), foram
os autos encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 309/2013 (fls.
136/138), a qual concluiu que, dentre as formalidades arroladas,
destacava-se a hipótese de dano ao erário, diante da qual a atual
administração teria, por força do artigo 2º da Instrução Normativa
TC nº 08 de 31 de julho de 2008, o dever de adotar as providências
com vistas à instauração da tomada de contas para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,
comunicando o fato ao Tribunal de Contas.
Às fls. 142/147, o Conselheiro Relator proferiu voto pela instauração
de tomada de contas especial, notificando-se o atual Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique

Sordine Pereira para que procedesse à instauração, no prazo de 15
dias, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal, expedindo-se
a Decisão TC 4076/2013 (fls. 148/149) e o Termo de Notificação
1503/2013 (fl. 150)
À folha 156, a Secretaria-Geral das Sessões informou que não
havia documento protocolado em nome do senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira relativo ao Termo de Notificação 1503/2013, razão
pela qual proferi a Decisão Monocrática Preliminar DECM 173/2014
(fls. 157/159), determinando que o mesmo fosse novamente
notificado para encaminhar a este Tribunal o processo de Tomada
de Contas Especial para análise, ressaltando que o não atendimento
poderia ensejar a aplicação de sanção pecuniária, na forma do artigo
135 da Lei Complementar nº 621/2012.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, comunicou à folha 166 a instauração da
tomada de contas especial determinada por esta Corte, por meio da
Portaria nº 014/2014 da qual junta cópia de publicação (fl. 167).
O Secretário Geral das Sessões certifica à fl. 169 que os
procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão
formalizados nos autos do processo TC 3492/2014, o que levou
este Relator a entender que ocorreu o esvaziamento do propósito
desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao
Ministério Público de Contas com proposta de arquivamento, na
forma do artigo 330, IV do Regimento Interno deste Tribunal.
O Ministério Público de Contas manifestou-se à fl. 172, mediante
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnando também pelo arquivamento.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a
representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial - Processo TC 3492/2014, ocorreu o exaurimento de seu
objetivo, na forma prevista no artigo 330, IV da Resolução 261/2013
e havendo concordância do Ministério Público de Contas, VOTO pelo
arquivamento deste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5956/2013,
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 catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, 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 do Ministério Público de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Corpo Especial - Auditores

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

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

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

Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador-Geral
Luciano Vieira
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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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-591/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5957/2013
REPRESENTANTE - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO DE
2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada ao Tribunal de Contas pelo
Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra de
São Francisco, relativa ao exercício de 2013, apontando supostas
irregularidades na Licitação de modalidade Convite sob o nº
30/2008 e no Contrato de nº 99-A/2008 no valor de R$ 37.970,00,
firmado entre o referido Município e a Empresa J.R. PROMOÇÕES E
PUBLICIDADE LTDA, cujo objeto foi o fornecimento de estruturas
de palco, camarim, sonorização, iluminação, telão e filmagem,
fechamento de palco, locação de tenda e divulgação do evento –
veículo de sonorização, para as festividades de comemoração da
Festa da Colheita do Município de Barra de São Francisco, ocorrida
no período de 20 a 22 de junho de 2008.
Por determinação do então Conselheiro Relator (fl. 144), foram
os autos encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 301/2013 (fls.
146/148), a qual concluiu que, dentre as formalidades arroladas,
se destacava a hipótese de dano ao erário, diante da qual a atual
administração teria, por força do artigo 2º da Instrução Normativa
TC nº 08 de 31 de julho de 2008, o dever de adotar as providências
com vistas à instauração da tomada de contas para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,
comunicando o fato ao Tribunal de Contas.
Às fls. 152/157, o Conselheiro Relator proferiu voto pela instauração
de tomada de contas especial, notificando-se o atual Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira para que procedesse à instauração, no prazo de 15
dias, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal, expedindo-se
a Decisão TC 4078/2013 (fls. 158/159) e o Termo de Notificação
1505/2013 (fl. 160).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, comunicou à folha 166 a instauração da
tomada de contas especial determinada por esta Corte, por meio da
Portaria nº 013/2014 da qual junta cópia de publicação (fl. 167).
O Secretário Geral das Sessões certifica à fl. 169 que os
procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão
formalizados nos autos do processo TC 3493/2014, o que levou
este Relator a entender que ocorreu o esvaziamento do propósito
desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao
Ministério Público de Contas com proposta de arquivamento, na
forma do artigo 330, IV do Regimento Interno deste Tribunal.
O Ministério Público de Contas manifestou-se à fl. 172, mediante
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnando também pelo arquivamento.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a
representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial - Processo TC 3493/2014, ocorreu o exaurimento de seu
objetivo, na forma prevista no artigo 330, IV da Resolução 261/2013
e havendo concordância do Ministério Público de Contas, VOTO pelo
arquivamento deste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5957/2013,
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 catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
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Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, 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 do Ministério Público de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-592/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5958/2013
REPRESENTANTE - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO DE
2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada ao Tribunal de Contas
pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, atual Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, relativa ao exercício de 2013,
apontando supostas irregularidades ao contrato nº 55/2009, cujo
objeto é a elaboração do projeto executivo de edificação do terminal
rodoviário do Município de Barra de São Francisco/ES, que, segundo
se depreende do texto exordial, seria nulo, bem como comprovaria
ato de improbidade administrativa e ensejaria ressarcimento ao
erário.
Por determinação do então Conselheiro Relator (fl. 273), foram os
autos encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas NEO,
que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 294/2013 (fls.
274/276), a qual concluiu que, dentre as formalidades arroladas,
se destacava a hipótese de dano ao erário, diante da qual a atual
administração teria, por força do artigo 2º da Instrução Normativa
TC nº 08 de 31 de julho de 2008, o dever de adotar as providências
com vistas à instauração da tomada de contas para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,
comunicando o fato ao Tribunal de Contas.
Corroborando a manifestação do Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas-NEO, o Conselheiro Relator proferiu voto pela instauração
de tomada de contas especial (fls. 279/285), notificando-se o
atual Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira para que procedesse à instauração, no
prazo de 15 dias, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal,
expedindo-se a Decisão TC 3758/2013 (fl. 286) e o Termo de
Notificação 1423/2013 (fl. 287).
Em resposta à notificação (fl. 291), o Prefeito de Barra de São
Francisco informou que o ressarcimento ao erário seria buscado na
via judicial e que o mesmo já havia sido encaminhado ao Ministério
Público local.
Ato contínuo, foi proferido Voto no qual, após ressaltar as sanções
que a Lei Complementar apresenta para o descumprimento das
decisões do Tribunal de Contas, previstas nos artigos 135 inciso IV,
§ 1º, 137 e 138, o então Conselheiro Relator decidiu pela notificação
do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, para:
Instaurar no prazo de 15 dias improrrogáveis a Tomada de Contas
Especial, conforme art. 3º da IN 08/2008.
Comunicar o Tribunal de Contas no prazo de 15 dias sobre a
instauração da Tomada de Contas Especial, de acordo com o art. 4º
da IN 08/2008.
Pela prorrogação do prazo por 90 dias para o encaminhamento da
referida Tomada de Contas Especial na forma do art. 11, parágrafo
único da IN 08/2008.
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Nesse sentido foi proferida a Decisão Plenária TC-6263/2013 (fls.
301/302).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Procurador Municipal de Barra de São Francisco, senhor Agenário
Gomes Filho, comunicou à folha 307 a instauração da tomada de
contas especial determinada por esta Corte, por meio da Portaria nº
330/2013, da qual junta cópia de publicação (fl. 308).
O Secretário Geral das Sessões certifica à fl. 310 que os
procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão
formalizados nos autos do processo TC 1819/2014, o que levou
este Relator a entender que ocorreu o esvaziamento do propósito
desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao
Ministério Público de Contas com proposta de arquivamento, na
forma do artigo 330, IV do Regimento Interno deste Tribunal.
O Ministério Público de Contas manifestou-se à fl. 313, mediante
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnando também pelo arquivamento.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a
representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial - Processo TC 1819/2014, ocorreu o exaurimento de seu
objetivo, na forma prevista no artigo 330, IV da Resolução 261/2013
e, havendo concordância do Ministério Público de Contas, VOTO
pelo arquivamento deste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5958/2013,
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 catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, 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 do Ministério Público de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-593/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6946/2013
REPRESENTANTE - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXERCÍCIO DE
2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2009 E CONTRATO Nº
216/2009 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada ao Tribunal de Contas
pelo Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra
de São Francisco, relativa ao exercício de 2013, apontando supostas
irregularidades no Pregão Presencial nº 20/2009 e Contrato nº
216/2009 firmado com a empresa LS Locações, Serviços e Eventos
Ltda. - EPP.
Por determinação do então Conselheiro Relator (fls. 239/240),
foram os autos encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo,
que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 421/2013 (fls.
242/244), a qual concluiu que, dentre as formalidades arroladas,
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se destacava a hipótese de dano ao erário, diante da qual a atual
administração teria, por força do artigo 2º da Instrução Normativa
TC nº 08 de 31 de julho de 2008, o dever de adotar as providências
com vistas à instauração da tomada de contas para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano,
comunicando o fato ao Tribunal de Contas.
Às fls. 248/253, o Conselheiro Relator proferiu voto pela instauração
de tomada de contas especial, notificando-se o atual Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira para que procedesse à instauração, no prazo de 15
dias, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal, expedindo-se a
Decisão TC 5167/2013 (fl. 254) e o Termo de Notificação 1967/2013
(fl. 255).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Procurador Municipal de Barra de São Francisco, senhor Agenário
Gomes Filho, comunicou à folha 259 a instauração da tomada de
contas especial determinada por esta Corte, por meio da Portaria nº
321/2013 da qual junta cópia de publicação (fls. 260/261).
O Secretário Geral das Sessões certifica à fl. 262 que os
procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão
formalizados nos autos do processo TC 1886/2014, o que levou
este Relator a entender que ocorreu o esvaziamento do propósito
desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao
Ministério Público de Contas com proposta de arquivamento, na
forma do artigo 330, IV do Regimento Interno deste Tribunal.
O Ministério Público de Contas manifestou-se à fl. 265, mediante
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, pugnando também pelo arquivamento.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a
representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial - Processo TC 1886/2014, ocorreu o exaurimento de seu
objetivo, na forma prevista no artigo 330, IV da Resolução 261/2013
e havendo concordância do Ministério Público de Contas, VOTO pelo
arquivamento deste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6946/2013,
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 catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, 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 do Ministério Público de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-738/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4014/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL - EDIVAL JOSÉ PETRI
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - CONVERSÃO
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 1) IRREGULAR –
RESSARCIMENTO – MULTA - 2) DETERMINAÇÕES - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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1 Relatório
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício
de 2008, sob a responsabilidade do senhor Edival Petri, Prefeito
Municipal.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria 191/2009 (fls.
01/05), a 5ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório
de Auditoria Ordinária RA-O 183/2009 (fls. 06/64 e anexos), cujos
indícios de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica
Inicial ITI 87/2010 (fls. 2401/2443), ensejando a Decisão Preliminar
TC 0268/2010 (fl. 2452) pela citação do agente responsável, cujas
justificativas são juntadas tempestivamente às fls. 2460/2504, com
documentos de suporte às fls. 2505/2567.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 970/2012 (fls. 2571/2639), opinando pela
manutenção das seguintes irregularidades:
2 - DESCUMPRIMENTO DE EDITAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL
Base legal: Artigos 41,54 e 66 da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusulas
4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos contratos.
3 - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO INFERIOR
AO PREVISTO NO CONTRATO.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
5 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE
BENFEITORIA EM IMÓVEL PARTICULAR.
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Ressarcimento: R$ 75.121,01 equivalentes a 41.473,53 VRTE.
11 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE AOS LAUDOS
DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS IMÓVEIS, COM REFLEXOS NA
JUSTIFICATIVA DE PREÇOS.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
13 – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
E, CONSEQUENTEMENTE, DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA
OFICIAL.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
15 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO.
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/1993.
16 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EFETIVA
REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO.
Base legal: Art. 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
Ressarcimento: R$ 328.950,00 (trezentos, vinte e oito mil,
novecentos e cinqüenta reais) equivalentes a 181.609,89 VRTE.
Opino ainda pela condenação do responsável ao ressarcimento de R$
404.071,01 (quatrocentos e quatro mil, setenta reais) equivalentes
a 223.083,19 VRTE pelas irregularidades constantes dos itens 5 e
16.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fls.
2644/2647, em Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador Luís
Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Relativamente às irregularidades constantes dos itens 2, 3, 5, 11,
13 e 15, ratifico 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 970/2012, que aqui se transcreve:
2 – DESCUMPRIMENTO DE EDITAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL
Base legal: Artigo 41, 54 e 66 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
Cláusula 4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos Contratos.
Conforme consta da Instrução Técnica Inicial ITI 87/2012, os
Contratos de nºs 104/08, 114/08 e 179/08, CLÁSULA QUINTA e
Contratos de nºs 44/08, 85/08, 96/08, 175/08 e 200/08 – CLÁUSULA
QUARTA, que tem por objeto a realização de obras e serviços de
engenharia, contém a exigência de apresentação das certidões que
comprovem a regularidade perante a União, Estado e Município de
Anchieta e da sede da empresa e também de regularidade junto
ao INSS e FGTS, condição esta que deverá ser mantida em todo o
período de execução do contrato.
A equipe de auditoria constatou, no entanto, que em nenhum
dos processos de pagamentos foram apresentadas as certidões
e as provas de regularidade fiscal, conforme previsto no Edital e
no Contrato e que, ainda assim, foram efetuados os pagamentos
conforme as medições.
É oportuno lembrar que, nos termos do § 2º do artigo 71 da
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Lei Federal nº 8.666/1993, a Prefeitura Municipal de Anchieta
responde solidariamente com a empresa contratada pelos encargos
previdenciários resultantes da execução do contratado.
Justificativas:
Ocorre que, o pagamento de despesas por serviços efetivamente
prestados independe da comprovação de regularidade com o Fisco,
senão vejamos.
A Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 29, impõe como
condição de habilitação, a comprovação de regularidade com a
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. Diz o texto:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o
caso, consistirá em:
[ ... ]
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Portanto, é condição indispensável para participação na segunda fase
do procedimento licitatório e, por conseqüência, para celebração de
contrato administrativo, a comprovação de regularidade fiscal.
Após a celebração e até o término do contrato, o licitante é obrigado
a manter a mesma condição de adimplência com o Fisco, conforme
previsão contida no artigo 55 do mesmo comando legal, in verbis:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
[ ... ]
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
Note-se que, tanto a regra prevista no artigo 29, quanto a contida
no artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, obrigam o particular/fornecedor
a manter-se regular perante a Fazenda Pública.
Caso a empresa não obedeça a tais imposições será considerado
inabilitado no certame, ou sofrerá sanções administrativas, conforme
a situação.
A Lei nº 8.666/1993. não traz nenhuma regra que proíbe o
pagamento de serviço já executado.
Hely Lopes Meirelles ensina o seguinte:
Na execução do contrato administrativo, a Administração nivela-se
ao particular, de modo que a cada obrigação deste corresponde um
direito daquele, e vice-versa, segundo as cláusulas contratuais e as
normas pertinentes. (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo:
Malheiros Editores, 33a edição, 2007, pág. 226).
No caso em questão, havia o seguinte: cabia às empresas executar
os serviços, e ao Município o pagamento do valor estabelecido. As
empresas cumpriram a sua parte. Cabia, portanto, ao Município
cumprir a sua.
Marçal Justen Filho afirma que a administração não está autorizada
a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres
contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em dívida
çom a Fazenda Nacional ou com outras instituições. (Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a edição, São Paulo:
2002, Dialética, pág. 549).
O Poder Judiciário, a quem cabe a última palavra sobre questões
jurídicas, já decidiu assim em casos semelhantes: .
A Lei de Licitações, no art. 29, 111, ao estipular a necessidade de
regularidade fiscal do contratado junto à Administração Pública, o faz
no momento da habilitação. Quer dizer, antes de escolher o vencedor,
cumpre à Administração verificar a situação fiscal do concorrente.
Se, não obstante, descurando de seu dever de diligência, nada
exige, celebra o contrato, recebe os serviços prestados, não pode,
depois, deixar de realizar o pagamento, pena de se valer da própria
torpeza e se locupletar indevidamente. (Tribunal de Justiça do
Distrito Federal).
Analisando a decisão citada do tribunal, em Recurso Especial, o ST
J decidiu:
Não se afigura legitima a retenção do pagamento do serviço
prestado, após a efetivação do contrato e a prestação dos serviços
contratados, pelo fato de a empresa contratada não comprovar sua
regularidade fiscal. (REsp. 730.800 - DF).
No mesmo Acórdão, ainda foi dito:
Recebida a prestação executada pelo contratado, não pode a
Administração se locupletar indevidamente, e, ao argumento da
não-comprovação da quitação dos débitos perante a Fazenda
Pública, reter os valores por serviços já prestados, o que configura
violação ao princípio da moralidade administrativa.
Importante frisar a seguinte situação: não há demonstração de que
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as empresas, durante a execução dos referidos serviços, não se
mantiveram adimplentes com o fisco, ou seja, não há indício de que
as empresas descumpriram a regra prevista no inciso XIII do artigo
55 da Lei nº 8.666/1993.
Deixar de efetuar o pagamento acarretaria prejuízo às empresas,
bem como, configuraria enriquecimento sem causa da administração,
uma vez que os serviços foram devidamente entregues.
A própria Lei Civil proíbe o enriquecimento ilícito:
Todo aquele que recebeu o que lhe era devido fica obrigado a restituir;
obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes
de cumprida a condição.
Não houve qualquer irregularidade no procedimento administrativo
municipal.
Os Controladores Públicos possuem entendimento de que a
Administração Pública deve se abster de promover pagamentos a
fornecedores que não comprovem estar adimplentes com o Fisco.
Tal posicionamento está equivocado, conforme já demonstrado
acima, diante da vedação de enriquecimento ilícito da própria
Administração. O Município se beneficiou dos serviços efetivamente
executados, o que configura a obrigatoriedade de promover
o respectivo pagamento. O pagamento deve ser feito após a
verificação da efetiva prestação dos serviços, o que foi realizado
diante da liquidação da despesa.
Por estes motivos, requer a declaração de regularidade no
procedimento analisado.
Análise:
O recorrente afirma, em síntese, que a comprovação de regularidade
fiscal e previdenciária do contratado ocorre no momento da sua
habilitação no processo licitatório e que, nesse sentido, uma vez
habilitado, não cabe à Administração deixar de fazer os pagamentos
devidos pelos serviços efetivamente prestados.
Fundamenta seus argumentos nos artigos 29 e 55 da Lei 8666/93
e na inexistência de regra legal que proíba o pagamento sem a
comprovação da regularidade.
Traz acórdão que tratava de caso concreto diverso do presente, uma
vez que a Administração que se encontrava em juízo não havia feito
as devidas exigências na fase preambular da contratação, não lhe
sendo lícito deixar de pagar pelos serviços depois.
O agente responsável, a meu ver, confundiu duas regras da Lei
8666/93, que incidem em momentos distintos.
A regra da habilitação é a do artigo 29. Uma vez atendida, o licitante
está habilitado a apresentar sua proposta e, se vencedor, a contratar
com a Administração Pública.
O artigo 55 diz respeito ao disciplinamento da relação contratual.
Assim, o inciso XIII estabelece que na vigência do contrato o
contratado deve manter todas as condições de regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista que demonstrou possuir na fase de
habilitação.
Destaca-se que essa norma legal deriva de outra, constitucional,
prevista no artigo 195, § 3º da Constituição Federal que veda à
pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social,
contratar com o Poder Público.
Cada um dos contratos apontados e respectivas cláusulas indicadas
na Instrução Técnica Inicial estabelecem o modo de cumprimento
dessas regras, ou seja, o mecanismo de controle, que deve existir
por parte da Administração, sobre a manutenção pelo contratado da
situação de regularidade demonstrada na fase de habilitação.
O descumprimento dessas cláusulas fragilizam a segurança da
execução do contrato e do cumprimento das normas constitucional
e legal, além de, é claro, violarem o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, contido no caput do artigo 3º da Lei
8666/93 e nos dispositivos legais apontados pela ITI.
À luz do exposto, opino pela manutenção da irregularidade.
3 - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO INFERIOR
AO PREVISTO NO CONTRATO.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
Conforme aponta a ITI 87/2010, o município contratou a empresa
Plural Construtora Ltda. por meio da Tomada de Preços 03/2008
(contrato 104/2008), para construção da Creche Municipal
“Capitulina Simões”, pelo valor total de R$ 1.269.949,23, com prazo
de execução previsto de até 12 meses.
Consta do contrato que a empresa contratada prestou garantia no
valor total de R$ 63.497,46, sob a forma de seguro garantia, com
validade até 25/01/2009, prazo inferior ao do contrato - 12 meses,
a partir da data de assinatura do contrato, ou seja, até 06/05/2009
- configurando infringência ao artigo 56 da Lei de Licitações.
Justificativas:
Pelos dados apresentados na ITI, a execução dos serviços ficou
sem garantia por aproximadamente 4 (quatro) meses. Deve-se
mencionar que a falta de cobertura de garantia ocorreu na fase
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final da execução de serviços, não gerando qualquer problema
administrativo para o Município. Ressalta-se que a fase final da obra
é destinada aos últimos acabamentos, onde há mínima incidência de
equívocos por parte dos empreiteiros. Não houve qualquer prejuízo
à Administração. Não havendo prejuízo não há que se falar em
nulidade do procedimento.
Não se pode transformar os procedimentos dos processos
administrativos em fetiche, com amor exagerado, apegado à forma,
quando, no processo civil, prevalece a seguinte regra:
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação
de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outra
forma, lhe alcançar a finalidade.
Em razão disso, o ST J já proclamou:
Em tema de nulidade no processo civil, o princípio fundamental
que norteia o sistema preconiza que para o reconhecimento da
nulidade do ato processual é necessário que se demonstrem, de
modo objetivo, os prejuízos subseqüentes, com influência no direito
material e reflexo na decisão da causa. (RST J, 119/621)
Diante da falta de prejuízo, e considerando o princípio da
insignificância, requer a exclusão de qualquer penalidade de multa
administrativa que possa ser imposta ao Justificante.
Análise:
Em princípio, os raciocínios de Direito Civil não se aplicam ao Direito
Público, onde o rigor da forma constitui garantia de impessoalidade
e moralidade.
O agente responsável não traz como argumento qualquer motivo
para a aceitação de prestação de garantia por prazo inferior ao do
contrato, o que expôs o interesse público a risco desnecessário, o
que não se pode admitir.
É certo que desse fato não resultou nenhum dano, mas não é disso
que se trata aqui e sim da conduta administrativa descuidada e
contrária à lei, não desconstituída pelos argumentos de defesa.
À luz do exposto, opino pela manutenção da irregularidade.
5 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE
BENFEITORIA EM IMÓVEL PARTICULAR.
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Conforme relata a ITI 87/2012, o município de Anchieta iniciou
procedimentos para reforma do muro do Anchieta Futebol Clube,
em virtude de ter firmado o Contrato de Comodato nº 002/2007.
Apesar da Procuradoria Municipal ter opinado pelo indeferimento da
solicitação (Parecer Jurídico nº 165/2007), a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos encaminhou solicitação ao Prefeito
Municipal para execução de obras de paisagismo de passeio público
e reforma das instalações do Estádio Joaquim Viana Ramalhete.
Por meio do Parecer Jurídico nº 230/2007, a Procuradoria Municipal
manifestou-se favoravelmente à execução dos serviços de
paisagismo, mas contrária à execução da reforma das instalações
do Estádio, por entender tratarem-se de obras necessárias e,
consequentemente, de responsabilidade do proprietário do imóvel
(Anchieta Futebol Clube).
Após nova manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, a Procuradoria Municipal manifestou-se favorável à
realização da reforma das instalações do Estádio.
Realizou-se então o procedimento licitatório, na modalidade Convite,
tendo se sagrado vencedor a empresa RR Costa Construções Ltda. –
EPP, pelo valor total de R$ 144.416,60.
Considerando o término da vigência do Contrato de Comodato
nº 002/2007 em 17/01/2008, o Município de Anchieta e o
Anchieta Futebol Clube celebraram novo Contrato de Comodato
(nº 001/2008), pelo prazo de 03 (três) meses.
Da análise do processo administrativo, a equipe de auditoria
constatou que os serviços realizados pela Municipalidade no imóvel
do Anchieta Futebol Clube tratam, na verdade, de benfeitorias em
bem particular, na medida em que contemplaram:
Execução de 506 m² de revestimentos;
Execução de 126 m² de pisos (cimentado, cerâmico e emborrachado);
Instalação e substituição de portas e janela;
Reforma de instalações hidro-sanitárias e elétricas;
Assentamento de bloco de concreto pré-moldado (tipo Pavi-S);
Execução de drenagem pluvial e rede de irrigação;
Fornecimento e assentamento de bancos de madeira;
Confecção de banco de concreto armado;
Fornecimento e instalação de lixeiras de fibra de vidro;
Confecção de mesas de jogos em concreto armado.
Além disso, a ITI 87/201º afirma que a celebração do novo Termo de
Comodato do imóvel pode ser considerada casuística, na medida em
que o prazo de vigência de apenas 03 meses não foi sequer suficiente
para conclusão das obras contratadas, demonstrando claramente a
intenção da Municipalidade em beneficiar uma entidade particular e
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não em adequar o imóvel às necessidades de utilização.
O artigo 96 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)
descreve os tipos de benfeitorias, in verbis:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não
aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais
agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar
que se deteriore. (grifo nosso)
Assim, a equipe verificou que a execução das obras de paisagismo
de passeio público e reforma das instalações do Estádio Joaquim
Viana, de propriedade do Anchieta Futebol Clube, antes mesmo da
utilização do imóvel pela Municipalidade, caracteriza benfeitoria em
imóvel particular, sem motivação suficiente, e passível de devolução
ao erário municipal, no montante de R$ 144.416,60 (cento e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta
centavos), equivalentes a 79.730,91 VRTE’s.
Justificativas:
O Município de Anchieta celebrou contrato de comodato com o
Anchieta Futebol Clube, para utilização do Estágio Joaquim Viana
Ramalhete, desenvolvendo projeto social-esportivo com crianças
e adolescentes da região. Cabe ressaltar que o Município até
a presente data desenvolve o projeto no local, tendo a posse do
imóvel em questão, conforme cópia de contratos administrativos
anexos (Doc. 01).
Afasta-se, de imediato, qualquer insinuação de que o contrato de
comodato celebrado no exercício de 2008 foi casuístico, servindo
somente para possibilitar a realização das obras.
O processo administrativo nº 5.460/2007, foi instaurado para que
o Município pudesse reconstruir um muro do campo de futebol.
A Procuradoria Geral opinou pelo indeferimento do pedido, por
considerar que o Município não poderia realizar obras necessárias
no imóvel, sem que buscasse a devida indenização do proprietário.
O MURO NÃO FOI CONSTRUIDO PELO MUNICIPIO, atendendo à
orientação jurídica.
Neste ponto, demonstra-se o zelo da Administração, seguindo
a orientação da Procuradoria, apesar da obra ser de extrema
necessidade para implantação do projeto social-esportivo. O muro
em questão foi feito pelo próprio proprietário do imóvel.
Outras obras foram solicitadas no curso do processo administrativo.
A orientação jurídica final foi no sentido do Município se abster de
realizar qualquer obra de natureza necessária. Somente as obras no
PASSEIO PÚBLICO e as de natureza úteis ou voluptuárias poderiam
ser efetuadas. E ASSIM FOI FEITO.
A Equipe de Auditoria não teve o zelo de separar os valores
empregados na reforma do vestiário do Estádio (obra em imóvel
de particular) e a obra realizada no passeio público (obra em bem
público de uso comum). A grande parte dos recursos foi empregada
na obra realizada no passeio público. O Município construiu uma
praça em frente ao Estádio de Futebol (laudo fotográfico em anexo
- Doc.02), por ser local de grande acesso de pessoas, ponto de
lazer para jovens e adultos, que apreciam a prática esportiva. Não
há qualquer dúvida de que o Município pode construir praça de uso
comum, em imóvel público. O passeio público, como o próprio nome
esclarece, não pertence a particular. Por esta razão, inadequada a
conclusão da Equipe de Auditoria, em tentar imputar uma penalidade
de ressarcimento, referente aos valores aplicados na obra realizada
em passeio público.
Os recursos gastos nas benfeitorias realizadas no vestiário do Estádio
Joaquim Viana Ramalhete, foram aplicados em perfeita harmonia
com a legislação vigente, senão vejamos.
A reforma, em questão, não abrangeu benfeitoria necessária. O
Código Civil Brasileiro estabelece:
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-Ia senão de
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder
por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de
por ela responder, pagará, até restituí-Ia, o aluguel da coisa que for
arbitrado pelo comodante.
Cabia ao Município de Anchieta, por estar na posse do imóvel (até a
presente data), cuidar do bem cedido/locado pelo Anchieta Futebol
Clube.
De acordo com as normas vigentes, as reformas necessárias são de
responsabilidade do proprietário do imóvel, podendo o comodatário
ou locatário realizá-Ias, solicitando, posteriormente, a devida
indenização. É como vem decidindo nossos tribunais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMODATO VERBAL
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA AO RESSARCIMENTO
PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E LUCROS CESSANTES -
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APELAÇÃO CÍVEL - POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA APELANTE,
ANTE A SUA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DEVIDA A INDENIZACÃO POR BENFEITORIAS AO COMODATÁRIO,
QUANDO FEITAS DE BOA-FÉ E COM O CONSENTIMENTO TÁCITO
DO PROPRIETARIO (TJPE, AP. CIVEL N° 55707-9, REL. JOSÉ
FERNANDES, DJ 23.07.2002) UNANIMIDADE DE VOTOS, DEUSE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PARA ACRESCENTAR
UMA RESSALVA A SENTENÇA RECORRIDA, TENDO EM VISTA A
POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE ALGUNS DOS OBJETOS
DESCRITOS NA CONTESTAÇÃO, OU ATÉ MESMO A UMA EVENTUAL
INEXISTENCIA DE CERTOS BENS RELACIONADOS QUANDO DA
EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, BEM COMO PARA DETERMINAR
A INCIDENCIA DE JUROS LEGAIS EM 1%, A PARTIR DA CITAÇÃO
VALIDA E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS LUCROS CESSANTES - 1.
A própria apelante requereu o seu ingresso na lide na condição de
assistente litisconsorcial, podendo, portanto, suportar todos os ônus
da demanda, inclusive a condenação. Inteligência do art. 54 do CPC.
2 Ao possuidor de boa-fé, assegurado o direito a ser indenizado pelas
benfeitorias úteis e necessárias, bem como o direito ao levantamento
das voluptuárias, sempre que possível, sob pena de enriquecimento
ilícito do proprietário, devendo-se, apenas, ser feita uma ressalva
na sentença recorrida quanto à possibilidade de levantamento de
alguns dos objetos descritos na contestação, ou até mesmo a uma
eventual inexistência de certos bens relacionados quando da efetiva
entrega do imóvel. 3. Os lucros cessantes representam a indenização
por aquilo que se deixou de lucrar, e não o que poderia ser ganho no
futuro. A empresa-apelada apenas deixar de ter a posse do imóvel
após de ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, razão
por que não há que se falar em lucros cessantes, uma vez que ir
permanecer explorando o imóvel até a sua efetiva desocupação. (T
JPE - AC 107329-0 - ReI. Des. Eduardo Augusto Paura Peres DJPE
22.12.2004)
A restituição dos valores empregados nas benfeitorias visa evitar o
enriquecimento sem causa do comodante / locatário. Cita-se nova
decisão judicial:
Benfeitoria. Indenização. A feitura de benfeitoria em bem dado em
comodato enseja direito a indenização quando da devolução da
coisa contratada. Entretanto, mister se faz que a indenização seja
requerida por intermédio de ação própria ou reconvenção. (RJT JSP
130/207)
No mesmo sentido leciona Nelson Nery Júnior:
Benfeitorias realizadas com a autorização do comodante. Boafé. Direito de retenção. Indenização. As benfeitorias e acessões
introduzidas no imóvel, de boa-fé, pelo comodatário, devem ser
indenizadas, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante, não
constituindo óbice à indenização e ao jus retentionis o disposto
no CC/1916 1254 [584], que só alcança gastos extraordinários
(2° TACivSP, Lex-JTA 140/264. No mesmo sentido: 2° TACivSP-RT
727/233; TJRJ-RT 758/332.3
Despesas extraordinárias. Recobro excepcional admissível.
Consoante o art. 1254 do CC/1916 [CC 584], o comodatário não
poderá jamais recobrar do comandante as despesas feitas com
uso e gozo da coisa emprestada. Entretanto, admite-se o recobro,
excepcionalmente, quando se tratar de despesas extraordinárias,
necessárias e urgentes, sem tempo para que o comodatário faça a
devida comunicação ao comodante.
Os dispositivos legais e a decisões citadas são aplicáveis tanto para
contrato de comodato quanto para locações.
Verifica-se assim que, ao proprietário pertencia a responsabilidade
de arcar com qualquer benfeitoria de natureza necessária. As demais
despesas, destinadas à conservação do bem e adaptação para
uso, pertenciam ao Município de Anchieta. A reforma realizada no
vestiário teve por objetivo, único e exclusivo, adequar o local para
receber atletas que pertencem à escolinha de futebol coordenada
pela Gerencia Municipal de Esportes. Portanto, legítimo o gasto
realizado para esta finalidade.
Em resumo, o procedimento deve ser declarado regular em virtude
de:
1) Os valores gastos na obra realizada em passeio público devem ser
excluídos da presente análise, por se tratar de obra em bem público,
de uso comum da população;
2) A reforma realizada no vestiário do Estádio Joaquim Viana
Ramalhete, teve por escopo adequar as instalações para o uso
do Município, que desenvolve importante projeto sócio-esportivo.
Ressalta-se que o imóvel particular é o ÚNICO estádio de futebol
sediado no Município de Anchieta. Não se trata, portanto, de
benfeitorias necessárias em imóvel de particular;
3) O Município está na posse do imóvel até a presente data. Não
houve, portanto, ato administrativo casuístico, como afirmado pela
Equipe de Auditoria.
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Diante destas comprovações, solicita-se o reconhecimento da
regularidade dos atos praticados pela Administração Público do
Município de Anchieta/ES, excluindo, por conseqüência, qualquer
penalidade administrativa, especialmente de ressarcimento ao
Erário Público, por não ter havido dano financeiro.
Análise:
O exame dos documentos anexados ao relatório de auditoria
evidencia os fatos ocorridos em relação às obras realizadas no
estádio do Anchieta Futebol Clube.
Havia um contrato de comodato vigendo desde 17 de janeiro de
2007. Em 18 de janeiro de 2008 foi celebrado outro, com vigência
de três meses.
Em 13 de julho de 2007 foi proferido o Parecer Jurídico 230/2007 da
Procuradoria do Município (fls. 1095), cuja parte final se transcreve:
[...]
No presente caso, a construção do muro, assim como instalação
de água, luz, reboco, cobertura, fixação de grades, piso, porta,
instalação hidro-sanitária são consideradas obras necessárias, não
podendo ser custeado (sic) pelo Município. Portanto, a priori, a
execução do serviço é de responsabilidade do proprietário.
[...]
Inobstante a orientação jurídica da Procuradoria Municipal, foi
realizada licitação na modalidade convite – Convite 10/2008 –
publicada em 09/01/2008 e contratada a sociedade empresária R.R.
Costa Construções Ltda. , por meio do contrato 055/2008 (fls. 1103),
cujo Anexo I contempla todas as obras necessárias mencionadas
e desaconselhadas pelo parecer jurídico, inclusive a recuperação e
revestimento do muro do estádio, no valor total de R$ 144.416,60.
As obras contempladas no contrato 55/2008, descritas no Anexo I,
foram as seguintes:
demolições e retiradas – R$2.908,48;
instalação do canteiro de obras – R$ 1.232,00
muro (recuperação) – R$ 31.656,35
instalações e fachadas ( paredes e painéis, revestimentos, esquadrias
de madeira, cobertura, instalações hidro sanitárias, instalações
elétricas, pintura) – R$ 34.479,59
pavimentação – R$ 21.407,22
drenagem pluvial e rede de irrigação – R$ 2.474,60
diversos (canteiros, bancos, lixeiras, placa inaugurativa, letreiro
de identificação do estádio, mesas de jogos em concreto) – R$
21.217,28
paisagismo – R$ 26.671,19
limpeza geral da obra – R$ 2.370,00
Não há qualquer documento ou alegação de defesa baseada em
provas que estabeleça uma conexão dessas obras com o interesse
público, nem mesmo a escolinha de futebol, vez que não se fez prova
de sua existência e, ainda assim, haveria enorme desproporção
entre essa e os gastos feitos com seu funcionamento.
O passeio público, de fato, é bem público de uso comum do povo e
cabe ao poder público sua conservação. Considerando as fotografias
anexadas à defesa, verifica-se que de fato, foram realizadas obras
de paisagismo, com assentamento de bancos e mesas que propiciam
a vivência e humanização do espaço público, o que traduz satisfação
do interesse público.
Quanto aos outros itens, no entanto, não se pode afirmar o mesmo.
O próprio defendente traz argumentos que fortalecem o caráter
irregular dos gastos, uma vez que, reconhecendo as obras como
necessárias, não demonstra o modo pelo qual o proprietário os
indenizaria.
Além disso, faz uma afirmação falsa, sobre o muro não ter sido
construído pelo Município, mas pelo proprietário do terreno eis a
recuperação do muro foi contratada e paga pela Administração
Municipal.
A Nota de Empenho 1427, de 29/02/2008, a Ordem de Serviço
123/2008, de mesma data e, por fim o demonstrativo de
movimentação de empenhos (fls. 1117), constituem prova
incontestável do efetivo pagamento pela municipalidade de todo o
valor contratado, que engloba as obras do muro.
Não há nos autos, nem mesmo na justificativa para a licitação,
qualquer motivação válida, fundada em interesse público que
pudesse legitimar a despesa feita. Assim também as alegações de
defesa apenas reforçam o fato de que sendo obras necessárias (e
nesse sentido, tratava-se de reparos, troca de pisos, esquadrias e
outras mais que o secretário de esportes alegou serem necessárias
à utilização do estádio), deveriam ser custeadas pelo proprietário ou
indenizadas por este, sendo que não houve qualquer ajuste entre o
Município e o Clube sobre essa indenização.
À luz do exposto, entendo que os gastos feitos foram indevidos, com
exceção das obras de paisagismo no passeio público.
Assim, entendo devam ser excluídos da obrigação de ressarcimento
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os valores constantes dos itens 05, 07 e 08 do Anexo I do Contrato
55/2008, no total de R$ 69.295,59 (sessenta e nove mil, duzentos,
noventa e cinco reais, cinqüenta e nove centavos), equivalentes a
38.257,37 VRTE´s.
Opino pelo acolhimento parcial das alegações de defesa, com
manutenção da irregularidade e redução do ressarcimento para R$
75.121,01 equivalentes a 41.473,53 VRTE’s.
11 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE AOS LAUDOS
DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS IMÓVEIS, COM REFLEXOS NA
JUSTIFICATIVA DE PREÇOS.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 10.653/2007
Objeto: Desapropriação de imóvel para construção do Fórum de
Justiça e instalação do Ministério Público e da Defensoria Pública,
medindo aproximadamente 15.000m² e situado na Fazenda Canta
Galo, em Anchieta/ES.
Proprietário: Aldomaro Antunes Nogueira.
Valor Total: R$ 837.000,00.
.
De acordo com a instrução técnica inicial ITI 87/2010, por meio do
Decreto Municipal 2.253, de 18/10/2007 o Município de Anchieta
desapropriou imóvel de propriedade do Senhor Aldomaro Antunes
Nogueira e a Lei Municipal nº 476, de 08/11/2007, autorizou o
Executivo Municipal a permutar o imóvel desapropriado por imóvel
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde atualmente
funciona o Fórum Desembargador Josias Soares e a Promotoria de
Justiça da Comarca de Anchieta.
A Lei Municipal 534, de 22/10/2008 também autorizou o Município a
doar o valor remanescente da permuta dos imóveis para o Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo.
O valor pago pela desapropriação do imóvel foi de R$ 837.000,00,
tendo sido feitas duas avaliações. A primeira, pela engenheira civil
Regina Célia Senos Lacerda, da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços, que concluiu pelo valor de R$ 800.100,00; a segunda
avaliação, feita por sugestão do Ministério Público, pela Gerência de
Engenharia e Serviços Gerais do BANESTES, através da Engenheira
Civil Beatriz Virgínia L. Bortolon, que concluiu pelo valor total de
R$ 875.000,00.
O imóvel do Tribunal de Justiça, permutado pelo do Município,
foi avaliado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços por R$
396.725,00.
Processo Administrativo nº 16.130/2007
Objeto: Desapropriação de imóvel para construção de sede por do
Centro de Atenção Psicosocial, situado na Rua Emílio dos Santos,
s/n, Bairro Portal de Anchieta.
Proprietário: Francisco Manoel Ferreira Fabrício.
Valor Total: R$ 210.000,00.
Por meio do Decreto Municipal nº 2.457, de 11/07/2008, o Município
de Anchieta desapropriou imóvel de propriedade do Senhor Francisco
Manoel Ferreira Fabrício, onde já funcionava o CAPS, avaliado pela
engenheira civil Regina Célia Senos Lacerda da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços por R$ 210.000,00.
Em ambos os casos, a equipe de auditoria entendeu que a avaliação
de compatibilidade dos preços apontados nos laudos de avaliação
com os valores de mercado ficou prejudicada pela ausência de
memória de cálculo, e que essa compatibilidade é requisito essencial
de validade da dispensa de licitação prevista no inciso X do artigo
24 da Lei 8666/93.
Justificativas:
É preciso esclarecer, preliminarmente, que as desapropriações são
regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941. Portanto, inadequada
a tipificação utilizada neste item (inciso X do artigo 24 da Lei nº
8666/1993).
Apesar de a Equipe Técnica ter utilizado a legislação inadequada,
uma vez que a matéria versa sobre desapropriação de bem
particular, verifica-se que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 traz regra
semelhante, ao estabelecer que o expropriante deve pagar prévia
e JUSTA indenização. A questão de justa indenização nos leva ao
entendimento de valor de mercado, evitando assim enriquecimento
sem causa de uma das partes.
Os atos praticados nos processos auditados observaram as regras
insculpidas no Decreto-Lei n° 3.365/1941, especialmente no que
tange à avaliação de preços dos imóveis expropriados.
Primeiro, porque foram elaborados por profissionais do ramo da
engenharia, que possuem atribuição para o exercício de tal atividade,
conforme preconiza a Lei nº 5.194/1966:
Art. 7° As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
[ ... ]
c) estudos, projetos, análises, AVALIAÇÕES, vistorias, PERICIAS,
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pareceres e divulgação técnica;
Os engenheiros utilizaram o método comparativo, conforme laudos
anexados aos respectivos processos administrativos.
Os laudos apresentados pelo Município foram elaborados por
profissional de engenharia, qualificado para realizar perícias em
imóveis, e observaram os requisitos necessários para sua emissão.
Houve a descrição do imóvel, o valor atribuído e o método utilizado
para conclusão do trabalho pericial, sendo este o Método Comparativo.
A identificação do método de avaliação é de suma importância para
verificação de sua validade. O Método Comparativo, utilizado pela
Engenheira do Município, é o que melhor se adequa aos processos
expropriatórios, senão vejamos:
o método mais empregado pelos peritos para a avaliação do valor
venal do bem expropriando, tendo em vista os da mesma espécie, é
o chamado método comparativo.
Com efeito, em acórdão proferido a 27.10.1955 pela 3a Câmara Civil
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado pela ROA
46/186, encontra-se a seguinte ementa: “o método comparativo,
nas avaliações, é o para se determinar o justo preço, ou seja o valor
real da coisa desapropriada.”
Os valores atribuídos nos laudos representam o que se pratica
no mercado imobiliário. Tanto é que o BANESTES, a pedido do
Expropriante, ao avaliar um imóvel atribuiu valor superior ao fixado
pelo Município como justa indenização.
Por esta razão, somada ao fato do equívoco na tipificação legal, requer
que seja declarada a regularidade no procedimento administrativo
de desapropriação.
Análise:
A irregularidade aqui tratada é a suposta ausência de documentação
suporte aos laudos de avaliação prévia dos imóveis objeto de
duas desapropriações, com reflexos na justificativa de preços, em
infringência ao artigo 24, inciso x da lei 8.666/1993.
Está correta a alegação do defendente quanto à impropriedade da
utilização do artigo 24 da Lei 8666/93 para a caracterização da
irregularidade. De fato, o mencionado dispositivo se refere a uma
hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bem específico
para instalação de serviços da administração e não para os casos de
desapropriação de bens particulares por utilidade pública.
De qualquer forma, em ambos os casos a avaliação prévia é requisito
essencial.
Entendo que a tipificação incorreta não acarretou qualquer nulidade,
eis que a narração dos fatos permitiu a defesa do agente responsável.
Quanto ao mérito, no caso do imóvel de propriedade do Senhor
Aldomario Nogueira, destinado à permuta com o Tribunal de Justiça,
para posterior construção do Fórum e instalação do Ministério Público
e Defensoria, entendo que não tem fundamento fático a imputação
de irregularidade.
Às fls. 1573, consta laudo de avaliação do imóvel do Senhor
Aldomário Nogueira, feito por engenheira da Secretaria de obras,
no valor de 800.100,00, com motivação clara e memória de cálculo,
além de planta de localização às fls. 1574.
Às fls. 1592, laudo de avaliação feito pelo Banestes, cujo item 6
trata da metodologia e procedimentos adotados, para estimativa do
valor de 875.000,00.
Foi feito um acordo administrativo com o proprietário, por
837.000,00, um valor entre o menor e o maior. Fls. 1597.
Quanto ao outro imóvel, de propriedade do Tribunal de Justiça, há
laudo às fls. 1602, com descrição e valores empregados no cálculo;
Já no caso do imóvel para instalação do Centro de Atenção
Psicossocial de Anchieta, entendo que não procedem as alegações
de defesa. A mera menção no laudo de avaliação, como se vê às
fls. 1640, de que o método utilizado foi o comparativo, não produz
qualquer efeito, se a aplicação não é demonstrada.
O imóvel, onde já funcionava o serviço foi descrito com riqueza
de detalhes, mas os parâmetros para se alcançar o valor não
foram apontados. Não há qualquer referência a preços de imóveis
equivalentes naquela área, ao valor de metro quadrado, ou qualquer
indicativo semelhante. Apenas a descrição do imóvel e o valor de
avaliação.
Note-se que a Administração Municipal poderia simplesmente ter
comprado o imóvel utilizando a hipótese legal de dispensa prevista
no inciso X do artigo 24 da Lei 8666/93, se aquele imóvel fosse
o ideal para o atendimento das necessidades do serviços, que já
funcionava no prédio. Ainda assim, a avaliação para comprovar a
compatibilidade do valor pago com o valor de mercado teria que
ser feita.
Não há neste caso apontamento por parte da equipe de auditoria
de que o valor pago tenha sido superior ao valor de mercado; a
necessidade pública quanto ao bem desapropriado ficou bem
explicitada. Resta, no entanto, a omissão quanto ao forma de cálculo
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do valor pago, o que traduz transparência e segurança à população
quanto à legitimidade do gasto público.
À luz do exposto, opino pelo acolhimento parcial das alegações
de defesa, mantendo a irregularidade quanto à desapropriação do
imóvel para instalação do Centro de Atenção Psicossocial de Anchieta
no valor de R$ 210.000,00, por omissão no laudo de avaliação dos
parâmetros utilizados para o cálculo.
13 – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
E, CONSEQUENTEMENTE, DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA
OFICIAL.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
Por meio dos Processos Administrativos de nº 4.388/08 e 4.823/2008,
a Prefeitura Municipal de Anchieta (PMA) iniciou procedimentos para
contratação de show artístico da banda Titãs, no dia 07/06/2008, e
da dupla Edson & Hudson, no dia 08/06/2008, respectivamente, por
ocasião da realização da Festa Nacional do Beato Anchieta.
Para a programação do verão e carnaval de 2008, contratou bandas
de estilos variados, através da empresa Acqua Produções artísticas
e para o verão e carnaval de 2009 contratou através da empresa
EL Produções e Eventos Ltda – ME shows com bandas de diversos
estilos.
As contratações foram realizadas com fundamento no inciso III do
artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Contratos nºs 105/2008 de
06/05/08, 122/08, de 19/05/08, 179/07 de 26/12/07 e 211/08 de
31/12/08).
Nos termos do caput do artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993,
as inexigibilidades previstas no artigo 25 da mesma Lei Federal,
deverão ser comunicadas à autoridade superior, no prazo de três
(03) dias, para ratificação e publicação, no prazo de cinco (05)
dias, formalidades que não foram cumpridas pela Administração
Municipal, conforme constatação de auditoria apontada na instrução
técnica inicial.
Justificativas:
Compulsando os autos, verifica-se que o Município contratou os
artistas com fulcro no inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993,
promovendo, ao final, a publicação de extrato de contrato, no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme cópias anexas
(Doc. 05). Portanto, entende-se que foi observando o princípio
da transparência, ao dar a devida publicidade às contratações.
Somente por esta razão constata-se que o procedimento adotado
não contrariou qualquer dispositivo legal, uma vez que a finalidade
da regra insculpida no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993 é dar
conhecimento aos interessados sobre a contratação pública.
Soma-se a isto, o fato da Administração afixar no mural da sede
da Prefeitura todos os atos administrativos, inclusive os avisos de
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica
Municipal. Esta forma de publicidade é perfeitamente válida, senão
vejamos.
O artigo 82 da “Lei Maior Municipal” estabelece:
Art. 82. A publicação das leis e atos municipais será feita pela
imprensa local ou através de fixação dos nomes em local público
próprio.
A Lei 8.666/93 traz as normas gerais, a que todos os entes devem
subordinar-se. Estas normas de caráter geral, por força do artigo
22, inciso XXVI da Constituição Federal, devem ser legisladas pelo
Governo Federal.
Art. 22 Compete privativamente à União legislar sobre:
[ ... ]
XXVI - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autarquias
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
(grifa-se)
Note-se que o legislador atribuiu a exclusividade da União em legislar
sobre normas de caráter geral de licitação e contratação, cabendo
aos demais entes disciplinar de forma supletiva. Tanto é verdade
que o município pode atribuir limites de modalidades de licitação
inferiores aos que a Lei nº 8.666/93 traz em seu texto.
Portanto, não há desrespeito ao Estatuto de Licitações e Contratos
as leis e demais atos municipais que versem sobre o tema, desde
que não contrariem o texto da Lei Nacional. É licito ao Município
estabelecer regras suplementares em questão de licitação e
contratos. E somente este pode disciplinar tais regras para serem
aplicadas nas atividades e serviços públicos no âmbito de seu
território. Qualquer outro órgão ou poder, que não seja o Município,
que venha a ditar regras novas, mesmo que não contrariem o texto
da Lei nº 8.666/93, padecerá de inconstitucionalidade por interferir
na autonomia municipal.
Em resumo, a União estabelece as regras de caráter geral sobre
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licitações e contratos, sendo esta prerrogativa de sua competência
privativa, conforme estabelece o inciso XXVI do artigo 22 da
Constituição Federal. No caso vertente, cabe ao Município de
Anchieta, E SOMENTE A ELE, legislar supletivamente sobre o tema
ora enfocado, desde que não contrarie as disposições contidas na Lei
de Licitações e Contratos.
Pretende-se configurar, assim, que o Município de Anchieta, em
decorrência de seu poder suplementar de disciplinar questões
relativas aos contratos, o fez em seu artigo 82 da Lei Orgânica
Municipal, o que não fere nenhum dispositivo da Lei nº 8.666/93,
como demonstrado a seguir.
Tal conduta não configura infração a este dispositivo, tendo em vista
que a própria Lei 8.666/93 autoriza aos Municípios estabelecerem a
maneira de publicar seus atos administrativos, neste caso os avisos
de inexigibilidade. Diz o artigo 26 da Lei Nacional:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Assim sendo, para um contrato ter eficácia é mister a publicação de
forma resumida em imprensa oficial do Município. O ponto central
da discussão é o que venha a ser imprensa oficial. A Lei 8.666/93,
assim definiu imprensa oficial:
Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:
[ ... ]
XIII - Imprensa oficial - veículo oficial de divulgação da Administração
Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas
respectivas leis. (grifo não original)
Do texto do dispositivo, podemos constatar que imprensa oficial é a
maneira pela qual a Administração publica seus atos. Ficou vinculada
à União a publicação em Diário Oficial. Para os demais entes o
dispositivo autorizou que estes definissem o meio de publicação em
suas referidas legislações. Conforme já mencionado, o Município
de Anchieta, em conformidade com o que determina o inciso XIII
do artigo 6° c/c artigo 26, ora transcrito, definiu o mural da sede
da Prefeitura como meio de publicar os atos administrativos, nele
incluído os avisos de inexigibilidade.
Não há que se falar em desobediência à Lei Licitatória, tendo em
vista que é a mesma que determina que os Municípios, assim
como Estados e o Distrito Federal, é que devem definir os meios de
publicação dos atos administrativos, ou seja, estabelecer a imprensa
oficial.
A adoção do mural da sede administrativa, como meio de publicação
de atos, é defendida pelos maiores doutrinadores que abordam
matérias de administração pública. Podemos citar os ensinamentos
do Saudoso Professor Hely Lopes Meirelles, que disciplina de forma
clara que é lícita a publicação por este meio.
A publicação, em regra, se faz no órgão oficial da imprensa local.
Mas, não a havendo no município, consideram-se publicados os atos
municipais pela
afixação de edital em lugar acessível ao público, no edifício da
Prefeitura.
Podemos citar ainda, os ensinamentos do Mestre Diógenes Gasparini,
que, também, afirma categoricamente a possibilidade de utilização
do mural da sede administrativa como meio de publicação dos atos.
Se não for, por lei, exigida essa forma de publicidade, os mesmos
efeitos são alcançados mediante a afixação dos atos, contratos e
outros instrumentos jurídicos em quadro de editais, colocado em
local de fácil acesso na sede do órgão emanador. Tal forma de
publicação também é adotada por essa lei para divulgar o convite
(art. 22, § 3°). A Administração Pública, salvo determinação legal,
é livre para escolher um ou outro desses procedimentos para dar a
devida publicidade a seus atos, contratos e atividades, mas não pode
valer-se ora de um, ora de outro, dado que tal conduta dificultaria
o conhecimento que desses atos e comportamentos devem ter
os administrados. Nesse sentido já decidiu o Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo (Ap. 33.371, RT, 597: 1 06). (Grifo não
original)
A jurisprudência também não vacila ao afirmar a possibilidade de
publicação de atos administrativos no mural da sede da prefeitura,
como ocorre no Município de Anchieta e em vários outros de nosso
Estado.
LEI MUNICIPAL - PUBLICIDADE - A Lei de Introdução ao Código Civil
prescreve que, salvo disposição contrária, a Lei começa a vigorar
em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente
publicada. Em se tratando de instituição de regime jurídico único
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de servidor público, criado por Lei, revestindo-se de caráter de
ato administrativo, há disposição legal em contrário. Ensina-nos
Juarez de Oliveira, em nota à LICC, in Código Civil, ED. Saraiva, 49a
edição, pág. 01: com relação aos atos administrativos, admite-se a
obrigatoriedade a partir da publicação, de acordo com o art. 5° do
Decreto 572, de 12/07/1890 que, nesta parte, não se pode considerar
revogado pelo Código Civil (conforme Vicente ráo, o direito e a vida
dos direitos, p. 378, nota)(grifos nossos). A lição do mestre Hely
Lopes Meirelles, in direito administrativo brasileiro, 20a edição, ED.
Malheiros, pág. 86 e 88 de que: publicidade a divulgação oficial do
ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos; vale
ainda como publicação oficial a afixação dos atos e Leis municipais
na sede da prefeitura ou da câmara, onde não houver órgão oficial,
em conformidade com o disposto na Lei orgânica do município. (TRT
3a R. - RO 2664/99 - 1 a 1. - Rela Juíza Maria Lúcia Cardoso de
Magalhães - DJMG 21.01.2000 - p. 10) (grifo não original)
Caso o legislador ordinário federal quisesse impor que os
avisos de dispensa ou inexigibilidade, para adquirirem eficácia,
obrigatoriamente, devessem ser publicados em diário oficial, incluiria
no texto do artigo 26 imposição semelhante ao que prescreveu no
artigo 21, pelo qual ficou estabelecido que os resumos de editais
devem ser publicados em Diário Oficial do Estado.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências,
das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizadas no local da repartição interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez:
II - no diário oficial do estado, ou do Distrito Federal, quando se
tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade da
administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal;
(Grifo não original)
Sem entrar no mérito da questão da constitucionalidade deste
dispositivo, suscitado pela doutrina e pela jurisprudência, bem
como pela própria Procuradoria de Justiça de Contas - TCEES, em
manifestação proferida em outros autos, fica evidenciado que a
intenção do legislador é que os editais sejam publicados em diário
oficial. Se houvesse intenção de que a publicação dos avisos tivesse
mesmo critério dos resumos de editais, o legislador traria no texto
do artigo 26, dispositivo idêntico ao do inciso ora transcrito. Ao
contrário, o legislador inseriu, como condição de eficácia dos avisos,
a publicação na IMPRENSA OFICIAL, deixando, portanto, para os
Estados e Municípios, a competência para disciplinarem sobre qual
órgão deverão ser publicados os atos administrativos decorrentes de
procedimentos licitatórios.
Sendo assim, o artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta,
que possibilita ao Município a publicação por meio de afixação em
quadros de avisos da Prefeitura, não contraria o artigo 26 da Lei
8.666/1993, tendo em vista que:
# O texto do artigo 26 da Lei 8.666/1993 determina que a publicação
seja na IMPRENSA OFICIAL;
# Não há imposição de que a publicação de avisos seja feita em
diário oficial ou qualquer outro meio específico, como o legislador
federal determinou para a publicidade dos resumos de editais;
# O artigo 6° da Lei 8.666/1993, ao definir o que venha a ser
imprensa oficial, permite que esta seja estabelecida mediante
legislação municipal;
# Em conformidade com o dispositivo acima citado, somente o
Município possui competência para estabelecer o meio ou órgão
oficial de publicação dos atos administrativos;
# Como base na Lei de Licitações o Município estabeleceu, como
meio oficial de publicação, o Mural da Sede da Prefeitura Municipal
de Anchieta.
Isso posto, é de se considerar válida a publicação dos avisos citados
neste item, nos moldes do artigo 82 da Lei Orgânica do Município
de Anchieta.
O próprio TCEES, em outra oportunidade, reconheceu a validade
da publicação de avisos de inexigibilidade de licitação através da
afixação em mural, nos termos do artigo 82 da LOM. ESTE TEMA
JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO DO TCEES, ONDE O SR. MOACYR
CARONE ASSAD, EX-PREFEITO DO MUNICiPIO DE ANCHIETA, TEVE
DECLARADA A REGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE
CONTRATOS, CONFORME ACÓRDÃO TC-188/2005 (PROCESSO TC7873/2003).
Ressaltamos que a regra do artigo 82 da Lei Orgânica do Município
de Anchieta não sofreu alteração em seu texto, sendo a mesma da
época em que o TCEES reconheceu válida a publicação em mural.
Com base no principio da isonomia e impessoal idade, tendo em
vista a decisão contida no Processo TC 7873/2003 (Acórdão TC188/2005), há de ser declarado regular o procedimento adotado
pelo Justificante, sob pena do Tribunal utilizar “dois pesos e duas
medidas” para o mesmo ato, ferindo o principio da objetividade das
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decisões.
Assim, em decorrência das razões aqui expostas, solicita-se que
esta Egrégia Corte declare regular o procedimento administrativo.
Análise:
O defendente confunde as obrigações relativas à publicidade. Não se
trata aqui da publicação de editais nem de contratos, mas dos avisos
de inexigibilidade de licitação, que devem anteceder o contrato.
A longa sustentação acerca da competência municipal para eleger
outro veículo de publicação oficial não atinge seu objetivo, eis que
o defendente apenas afirma que o veículo escolhido foi o mural de
avisos da prefeitura, mas não indica nem comprova o ato normativo
que veiculou essa escolha.
Tampouco comprova a publicação dos avisos de inexigibilidade no
mural.
Não há que se falar então em antecedente jurisprudencial desta
Corte, se o fato a que se pretende dar tratamento isonômico não
está provado nos autos.
Contrariando sua afirmação, o que se vê nos autos é cópia da
publicação do resumo do contrato feita no Diário Oficial.
O processo licitatório exige, no mínimo, três publicações de atos
diferentes, quais sejam a do edital ou da dispensa ou inexigiblilidade,
estas na forma do artigo 26; além delas, o resultado do certame e
o resumo do contrato, obrigações distintas, sendo que a do contrato
não supre as anteriores.
À luz do exposto, opino pela manutenção da irregularidade.
15 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/1993.
Processo Administrativo nº 4.388/2008
Contrato nº 105/2008, de 06/05/2008.
Processo Administrativo nº4.823/2008
Contrato nº 122/2008, de 19/05/2008.
Processo Administrativo nº 14.753/2007
Contrato nº 179/2007, de 26/12/2007.
Processo Administrativo nº 18.695/2008
Contrato nº 211/2008, de 31/12/2008.
Nos processos em referência, todos relativos a contratação de shows
artísticos, a administração municipal não justificou o preço pago
pela execução dos serviços contratados, infringindo assim o inciso
III do parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993.
A ITI 87/2010 reproduziu entendimento do relatório de auditoria
no sentido que deveria ser exigida dos contratados a comprovação
de que o preço proposto era compatível com shows realizados em
outros Municípios de nosso Estado, do mesmo porte que o Município
de Anchieta, por meio da juntada de cópias de contratos firmados.
Justificativas:
Trata-se de matéria formalística. Ciente da necessidade de melhorar
os procedimentos administrativos, o Município passou a exigir
cópia de contrato anterior, conforme orientação da Procuradoria do
Município, através da Recomendação Interna nº 2/2010 (Doe. 06).
Ficou estabelecida a seguinte regra para formalização dos processos
de contratação de artistas:
Art. 6° A Secretaria requisitante deverá justificar o preço a ser
pactuado, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, devendo
realizar cotação de preços ou anexar cópia de contrato anterior
celebrado pelo artista.
Parágrafo único. A cópia de contrato a que se refere o artigo
somente será aceita se houver autenticação e registro cartorário,
devendo este último ter sido efetuado em data compatível com o
evento realizado.
Assim, considerando o fato de o Município já ter adotado as
medidas necessárias para a regularização de seus procedimentos
de contratação de artistas, nos termos do inciso III do artigo 26
da Lei nº 8.666/1993, requer que esta Egrégia Corte de Contas se
abstenha de condenar o Ordenador de Despesa ao pagamento de
qualquer sanção administrativa.
Análise:
A exigência de cotação prévia de preços ou pesquisa que possa
justificar a escolha do profissional contratado com inexigibilidade de
licitação não é inovação normativa.
É regra existente e exigível desde a edição da Lei 8666/93, sem
contar o fato de que os princípios da moralidade e economicidade
impõem ao administrador público o dever de realizar despesas com
critério.
Assim, entendo que providências posteriores de controle não
modificam os atos já praticados com inobservância das regras de
direito público.
Opino pela manutenção da irregularidade.
Relativamente ao item 16, registrou-se a liquidação irregular da
despesa decorrente da ausência de documentação comprobatória da
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efetiva realização do show artístico, em infringência ao art. 63, § 2º,
inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964, nos seguintes processos:
Demonstrativo dos pagamentos realizados com
irregular de despesa
Processo Contrato
Empresa
Valor
R$
04.388/08 105/08
EL Produções e 138.000,00
Eventos Ltda.
– ME
04.823/08 122/08
E & H Produções 156.000,00
Artísticas Ltda.
14.753/07 179/07
Acqua
190.950,00
Produções
Artísticas Ltda.
– ME
18.695/08 211/08
EL Produções e 206.000,00
Eventos Ltda.
– ME
VALOR TOTAL
690.950,00

liquidação
Pago
VRTE
76.188,37
86.125,99
105.421,52

113.730,47
381.466,35

A Equipe de Auditoria apontou que não foi devidamente comprovada
a efetiva realização dos respectivos shows contratados, seja através
da juntada de fotografias ou mesmo de matérias veiculadas nos
jornais e revistas locais sobre o evento, caracterizando assim
ausência de documentação comprobatória da prestação efetiva dos
serviços, conforme preceitua o inciso III do § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 4.320/1964, pugnando pelo ressarcimento do montante
pago, no total de R$ 690.950,00 (381.466,35 VRTE).
Em suas justificativas, o responsável alegou que todos os eventos
artísticos foram executados de maneira adequada e que o Município
não anexou laudo fotográfico nos processos administrativos, pois
não havia orientação deste Tribunal de Contas nesse sentido.
Registrou, ainda, que, através de arquivo pessoal, foram resgatadas
fotos do show da dupla sertaneja Edson & Hudson (Processo
Administrativo nº 4823/2008) e reportagem sobre a apresentação
da Banda Titãs (Processo Administrativo nº 4388/2008 - docs. 08 e
09). Infere que a reportagem e as fotos demonstram que os eventos
ocorreram, contudo o método utilizado pelo Município nos outros
procedimentos também atendeu à regra prevista no artigo 63 da Lei
nº 4.320/1993.
Em sede de análise conclusiva, a área técnica concluiu pela
improcedência dos argumentos do defendente, motivando não
ser possível atestar a boa e regular execução do contrato sem a
apresentação dos documentos necessários ao controle externo, sob
pena de que seja atribuído ao administrador público o ressarcimento
integral dos valores pagos sem a comprovação das despesas
(Instrução Técnica Conclusiva ITC 970/2012).
Reforçou que o art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação
da despesa deve ser feita com base em documentos comprobatórios
do crédito e o objetivo da regra é verificar a origem e o objeto
do que se deve pagar, além da importância exata (§ 1º, inciso I).
Consequentemente, os pagamentos efetuados com inobservância
dessa regra de administração financeira constituem grave infração
à norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial e causam injustificado dano ao erário,
na forma do art. 59, inciso III, alíneas a e b da Lei Complementar
32/93.
Acolheu, entretanto, parcialmente a defesa, para excluir do
ressarcimento os valores correspondentes ao Contrato 211 – R$
206.000,00 – que somente seria executado em 2009, conforme
comprovado pelos documentos de defesa, assim com o contrato
122/2008, decorrente do processo 4823/2008 – R$ 156.000,00 –
relativo ao show de Edson & Hudson, cuja realização foi comprovada
pela defesa, mantendo-se o ressarcimento do montante restante de
R$ 328.950,00 (181.609,89 VRTE), relativo aos Processos 4.388/08
e 14.753/07.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas (fls.
2644/2647).
Entretanto, no tocante ao Processo 4.388/2008, cujo objeto era
uma apresentação da Banda Titãs a se realizar em Anchieta, no
dia 07/06/2008, mediante consulta a sites de busca na Internet,
constata-se que foram postados, à época da realização do evento,
vídeos comprovando que a banda, de fato, apresentou-se naquele
Município.
Mediante acesso aos links www.youtube.com/watch?v=rHRZE2kjo7c
(enviado
em
08/06/2008),
www.youtube.com/
watch?v=F2737tLjC-Q (enviado em 14/06/2008) e www.youtube.
com/watch?v=m7sFXSbcAUY (enviado em 09/06/2008), é possível
assistir a vídeos informais produzidos por frequentadores do show
contendo imagens da presença da Banda Titãs no palco e registros
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
de que se tratava de um evento realizado em Anchieta.
A partir do advento da era tecnológica, não existe mais a separação
entre o que está no processo de papel e o que está no mundo. Nesse
sentido, o clássico princípio da escritura está sendo substituído pelo
princípio da conexão, que trouxe mudanças significativas na forma
de organização da produção de provas. Tal fato influi profundamente
nos limites da busca da prova, tendo em vista que os links permitem
uma navegação indefinida pelo mundo virtual das informações.
A título exemplificativo, em março de 2008, o Tribunal Regional
Federal (TRF) da 4ª Região proferiu uma decisão contra onze
alunos que ingressaram na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) por meio do sistema de cotas por considerar que se
tratavam de pessoas de classe social privilegiada. A decisão levou
em consideração fotos de viagens internacionais expostas pelos
cotistas no Orkut.
Em outra ação judicial, um vídeo exposto no site YouTube foi
aceito pela Justiça do Trabalho como prova para que fosse mantida
a demissão por justa causa de um funcionário da empresa Têxtil
Tabacow. Ao analisar o vídeo no Youtube, a juíza Elizabeth Priscila
Satake Sato, da 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba (SP), indeferiu o
pedido do trabalhador, para reverter a demissão por justa causa, por
considerar que ele utilizou a máquina de forma indevida, “brincando”
durante o horário de trabalho.
Ambos os casos podem ser visualizados mediante o acesso ao
link
abdir.jusbrasil.com.br/noticias/225107/justica-aceita-provasvirtuais.
Situações como essas ilustram a expansão do uso de novas
tecnologias como provas em ações judiciais.
Em atenção ao princípio da verdade real, o Estado não pode
satisfazer-se com a realidade formal dos fatos, mas deve buscar
que o ius puniendi seja concretizado com a maior eficácia possível.
Não se pode conceber o devido processo legal sem que a verdade
real, e não meramente formal, tenha sido efetivamente perseguida.
Ressalta-se, ainda, que o art. 225 do Código Civil determina que
“reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem
prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não
lhes impugnar a exatidão”.
Nesse sentido, entendo que os vídeos acima elencados fazem prova
de que o evento contratado mediante o Processo 4388/2008, cujo
objeto era uma apresentação da Banda Titãs em Anchieta, no
dia 07/06/2008, foi realizado, devendo, portanto, ser afastada a
imputação de débito no total de R$ 138.000,00.
Mantém-se, portanto, o dever de ressarcimento relativo ao Processo
14.753/07, no montante de R$ 190.950,00 (105.421,52 VRTE),
tendo em vista não restar devidamente comprovada a efetiva
realização dos shows das diversas bandas contratadas através da
empresa Acqua Produções Artísticas Ltda. - ME.
Ressalta-se, ainda, que a manutenção de diversas irregularidades de
natureza grave, dentre as quais inconsistências ensejadoras de dano
ao erário que resultaram em imputação de débito ao responsável,
impossibilita a aplicação do art. 157, §6º da Resolução 261/2013,
no tocante a oportunizar ao gestor prazo para o recolhimento
da importância devida. Ademais, diante da multiplicidade de
inconsistências, o recolhimento prévio da importância devida
não teria o condão de levar o julgamento das presentes contas à
regularidade com ressalva.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando em parte o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Por converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário,
demonstrado nos itens 05 e 16 da ITC, no total de R$ 266.071,01
(duzentos e sessenta e seis mil, setenta e um reais e um centavo)
equivalentes a 146.895,05 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV2,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já
foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE 182/2002 e Termo de
Citação 0276/2010, fl. 2453.
3.2 Pela manutenção das seguintes irregularidades, todas sob
a responsabilidade do senhor Edival Petri, Prefeito Municipal de
Anchieta no exercício de 2008:
3.2.1 Descumprimento de edital e de cláusula contratual.
Base legal: Artigos 41,54 e 66 da Lei Federal nº 8.666/93 e
Cláusulas 4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos contratos.
3.2.2 Apresentação de seguro garantia com prazo inferior ao previsto
no contrato.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
3.2.3 Ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria
em imóvel particular.

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

Página 11
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Ressarcimento: R$ 75.121,01 (41.473,53 VRTE)
3.2.4 Ausência de documentação suporte aos laudos de avaliação
prévia dos imóveis, com reflexos na justificativa de preços.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
3.2.5 Ausência de ratificação da autoridade superior e,
consequentemente, de sua publicação na imprensa oficial.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
3.2.6 Ausência de justificativa do preço.
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/1993.
3.2.7 Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de
documentação comprobatória da efetiva realização do show artístico
- Processo 14.753/07.
Base legal: Art. 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
Ressarcimento: R$ 190.950,00 (105.421,52 VRTE)
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Edival Petri, Prefeito
Municipal de Anchieta, no exercício de 2008, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
e 3.2.7 deste Voto, na forma das alíneas “d” e “e” do inciso III
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao
ressarcimento do valor correspondente a R$ 266.071,01 (duzentos
e sessenta e seis mil, setenta e um reais e um centavo) equivalente
a 146.895,05 VRTE, referente às inconsistências constantes dos
itens 3.2.3 e 3.2.7.
3.4 Pela aplicação de multa correspondente a 3.000 (três mil) VRTE
ao responsável, 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.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre os
temas tratados no processo referenciado, pedi vista do presente
processo em sessão plenária do dia 22/07/2014 (25ª sessão), o
que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à
apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Auditoria
Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Anchieta, para
análise dos atos de gestão relativos ao exercício de 2008, sob a
responsabilidade do Sr. Edival Petri – Prefeito Municipal.
Após a regular tramitação do processo, a área técnica, através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 970/2012 (fls. 2571/2639)
concluiu pela IRREGULARIDADE dos atos de gestão em análise,
tendo em vista a manutenção das irregularidades a seguir arroladas:
“2 – DESCUMPRIMENTO DE EDITAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
Base legal: Artigo 41, 54 e 56 da Lei federal nº 8.666/1993 e
Cláusula 4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos Contratos.
3 - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO INFERIOR
AO PREVISTO NO CONTRATO.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
5 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE
BENFEITORIA EM IMÓVEL PARTICULAR.
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Ressarcimento: R$ 75.121,01 equivalentes a 41.473,53 VRTE’s.
11 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE AOS LAUDOS
DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS IMÓVEIS, COM REFLEXOS NA
JUSTIFICATIVA DE PREÇOS.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
13 – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
E, CONSEQUENTEMENTE, DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA
OFICIAL.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
15 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO.
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/1993.
16 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EFETIVA
REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO - PROCESSO 14.753/07
Base legal: Art. 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
Ressarcimento: R$ 328.950,00 (trezentos e vinte e oito mil
novecentos e cinquenta reais), equivalentes a 181.609,89 VRTE’s.”
Por fim, sugere a condenação do responsável ao ressarcimento de
R$ 404.071,01 (quatrocentos e quatro mil setenta e um reais e um
centavos), equivalentes a 223.083,19 VRTE’s pelas irregularidades
constantes nos itens 5 e 16.
O Ministério Público Especial Contas exarou o Parecer – PPJC 15/2013
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(fls. 2644/2647) da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio
da Silva acompanhando in totum a manifestação exarada pela área
técnica na ITC 970/2012.
O Em. Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, ao
trazer o feito a julgamento, acompanhou em parte o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou
(fls. 2654/2681) da seguinte forma:
“[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando em parte o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Por converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário,
demonstrado nos itens 05 e 16 da ITC, no total de R$ 266.071,01
(duzentos e sessenta e seis mil, setenta e um reais e um centavo)
equivalentes a 146.895,05 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV2,
da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já
foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE 182/2002 e Termo de
Citação 0276/2010, fl. 2453.
3.2 Pela manutenção das seguintes irregularidades, todas sob
a responsabilidade do senhor Edival Petri, Prefeito Municipal de
Anchieta no exercício de 2008:
3.2.1 Descumprimento de edital e de cláusula contratual.
Base legal: Artigos 41,54 e 66 da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusulas
4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos contratos.
3.2.2 Apresentação de seguro garantia com prazo inferior ao previsto
no contrato.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
3.2.3 Ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria
em imóvel particular.
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Ressarcimento: R$ 75.121,01 (41.473,53 VRTE)
3.2.4 Ausência de documentação suporte aos laudos de avaliação
prévia dos imóveis, com reflexos na justificativa de preços.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
3.2.5 Ausência de ratificação da autoridade superior e,
consequentemente, de sua publicação na imprensa oficial.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
3.2.6 Ausência de justificativa do preço.
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/1993.
3.2.7 Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de
documentação comprobatória da efetiva realização do show artístico
- Processo 14.753/07.
Base legal: Art. 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
Ressarcimento: R$ 190.950,00 (105.421,52 VRTE)
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Edival Petri, Prefeito
Municipal de Anchieta, no exercício de 2008, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
e 3.2.7 deste Voto, na forma das alíneas “d” e “e” do inciso III
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o ao
ressarcimento do valor correspondente a R$ 266.071,01 (duzentos
e sessenta e seis mil, setenta e um reais e um centavo) equivalente
a 146.895,05 VRTE, referente às inconsistências constantes dos
itens 3.2.3 e 3.2.7.
3.4 Pela aplicação de multa correspondente a 3.000 (três mil) VRTE
ao responsável, com amparo no art. 62 e na forma do art. 96, inc.
II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/931, legislação
aplicável à época dos fatos apurados.”
Sendo o que me cabia relatar, passo a expor as minhas razões de
convencimento.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DAS IRREGULARIDADES CONSTANTES DOS ITENS 1, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 14 e 17 DA ITC 970/2012
Destaco, inicialmente, que corroboro o entendimento da área técnica,
do MPEC e do Em. Relator pelo afastamento das irregularidades
constantes nos seguintes itens:
1 (Repasse de recursos financeiros em montante superior ao previsto
no termo de convênio);
4 (Produto licitado em desacordo com o produto cotado);
5 (Ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria
em imóvel particular);
6 (Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de
documentação comprobatória da efetiva entrega dos materiais, com
indicação do local da aplicação);
7 (Enquadramento inadequado do artigo 24, XIII da Lei 8.666/93);
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8 (Inobservância do art. 26 da Lei 8.666/93);
9 (Escrituração irregular de receita proveniente de taxas relativas à
realização de concurso público);
10 (Escrituração irregular da despesa referente ao concurso público
e consequente realização de despesa sem empenho prévio);
12 (Ausência de motivação para aquisição do imóvel, sem a aquisição
do imóvel anexo);
14 (Ausência de justificativa de escolha do profissional artístico); e
17 (Pagamento de subsídio ao Vice-Prefeito municipal em valor
superior ao estipulado pela Lei Municipal), pelos próprios e jurídicos
fundamentos encartados por Sua Excelência.
Acompanho igualmente quanto ao ressarcimento relativo ao item 5
(Ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria em
imóvel particular irregularidade), no valor de R$ 75.121,01 (setenta
e cinco mil cento e vinte e um reais e um centavo).
Neste tópico, é importante frisar que apesar da Procuradoria
Municipal ter opinado pelo indeferimento da solicitação (Parecer
Jurídico nº 165/2007), a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos encaminhou solicitação ao Prefeito Municipal para execução
de obras de paisagismo de passeio público e reforma das instalações
do Estádio Joaquim Viana Ramalhete.
E, por meio do Parecer Jurídico nº 230/2007, a Procuradoria
Municipal manifestou-se favoravelmente à execução dos serviços de
paisagismo, mas contrária à execução da reforma das instalações
do Estádio, por entender tratarem-se de obras necessárias e,
consequentemente, de responsabilidade do proprietário do imóvel
(Anchieta Futebol Clube).
Somente, após nova manifestação da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos, a Procuradoria Municipal manifestou-se
favorável à realização da reforma das instalações do Estádio, apenas
por meio de um despacho nos autos.
Desse modo, entendo que a irregularidade e o ressarcimento devem
ser mantidos, pelo fato de que, no mínimo, houve negligência por
parte do gestor, pois no presente caso, resta claro que a dúvida a
respeito da execução dos serviços existia, uma vez que existem dois
posicionamentos divergentes, razão pela qual não deveria ter sido
autorizada a sua execução.
II.2 - DAS IRREULARIDADES CONSTANTES DOS ITENS 2, 3, 13 E
15 DA ITC 970/2012
Quanto a esses itens específicos, verifico que algumas considerações
se mostram necessárias, com o enfrentamento das matérias
suscitadas, no intuito de fornecer ao Plenário desta Corte de Contas
plenas condições de julgamento do presente processo, sobretudo,
para que haja uma uniformização de entendimento nos nossos
julgados.
Para tanto, faço a análise de alguns tópicos em conjunto, em virtude
de que os mesmos envolvem um tema principal que entendo deve ser
debatido, qual seja, a responsabilidade subjetiva e individualização
da pena, notadamente, porque em processos julgados neste Plenário
proferi voto segundo critérios pertinentes ao nexo de causalidade
entre a ação/omissão do Ordenador de Despesas e a irregularidade
apontada:
“2 - DESCUMPRIMENTO DE EDITAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL
Base Legal: Artigo 41, 54 e 56 da Lei federal nº 8.666/1993 e
Cláusula 4.5, 4.6 e 5.4 dos respectivos Contratos.
3 - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO INFERIOR
AO PREVISTO NO CONTRATO
Base Legal: art. 56, caput e § 41C, da Lei 8.666/93.
13 - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR E,
CONSEQUENTEMENTE, DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
Base Legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
15 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Base Legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/1993.
No que tange ao item 2 (descumprimento de edital e de cláusula
contratual) trata-se de pagamentos realizados sem apresentação
das certidões e as provas de regularidade fiscal, conforme previsto
no Edital e nos Contratos nºs 104/08, 114/08, 179/08 (cláusula
quinta), 44/08, 85/08, 96/08, 175/08 e 200/08 (cláusula quarta).
Em razão disso, entende a área técnica e o MPEC que houve
descumprimento aos arts. 41, 54 e 66 da Lei 8.666/93, pois a
equipe de auditoria constatou que em nenhum dos processos de
pagamentos foram apresentadas as certidões e as provas de
regularidade fiscal, conforme previsão editalícia e contratual.
A defesa argumenta em síntese que a comprovação de regularidade
fiscal e previdenciária do contratado ocorre no momento da sua
habilitação no processo licitatório e que, uma vez habilitado, não
cabe à Administração deixar de fazer os pagamentos devidos pelos
serviços efetivamente prestados.
A área técnica, após análise das justificativas apresentadas na ITC
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970/2012, sugeriu fosse mantida a irregularidade, pelo fato de
que o descumprimento dessas cláusulas fragilizam a segurança da
execução do contrato e do cumprimento da norma constitucional e
legal.
De outro canto, não há nos atos comprovação de que os pagamentos
foram feitos para as empresas contratadas que não estivessem com
a regularidade fiscal e, ainda que houvesse a irregularidade fiscal, a
jurisprudência majoritária se posiciona pela vedação à retenção de
pagamentos, conforme segue:
“3. Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a
seguridade social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já
executado, ou fornecimento já entregue, sob pena de enriquecimento
sem causa da Administração.”
Acórdão 964/2012 TCU - Plenário
Em relação à irregularidade “apresentação de seguro garantia
com prazo inferior ao previsto no contrato”, conforme consta no
processo, a municipalidade contratou a empresa Plural Construtora
(contrato 104/2008) para construção de creche Municipal “Capitulina
Simões” pelo valor total de R$ 1.269.949,23 (hum milhão duzentos
e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e
três centavos).
Consta dos autos que a empresa contratada prestou garantia no valor
total de R$ 63.497,46 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e
sete reais e quarenta e seis centavos), sob forma de seguro garantia
(fls. 689), com vigência de 01/04/2008 até 25/01/2009.
Ocorre que, como a validade do contrato se deu até 06/05/2009,
a área técnica entendeu que houve infringência ao art. 56 da Lei
8.666/93. Outrossim, insta frisar que não há qualquer indicação pela
área técnica de que os serviços contratados não foram presados e
do prejuízo ao erário no lapso de tempo que o contrato ficou sem
cobertura (quase quatro meses).
A defesa esclareceu que o período sem cobertura não causou
qualquer prejuízo para a administração, in verbis: “Pelos dados
apresentados na ITI, a execução dos serviços ficou sem garantia
por aproximadamente 4 (quatro) meses. Deve-se mencionar que
a falta de cobertura de garantia ocorreu na fase final da execução
de serviços, não gerando qualquer problema administrativo para o
Município. Ressalta-se que a fase final da obra é destinada aos últimos
acabamentos, onde há mínima incidência de equívocos por parte dos
empreiteiros. Não houve qualquer prejuízo à Administração. Não
havendo prejuízo não há que se falar em nulidade do procedimento.”
A área técnica manteve a irregularidade, por entender que houve
infringência à lei. O douto Parquet acompanhou o entendimento,
pelos mesmos fundamentos.
Já a ausência de ratificação da autoridade superior dos processos de
inexigibilidade de contratação feitas por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, III da Lei 8.666/93, constatou a equipe
técnica que estas inexigibilidades deveriam ter sido comunicadas
à autoridade superior, no prazo de três dias, para ratificação
e publicação, no prazo de cinco dias, na forma do art. 26 da Lei
8.666/93, o que não foi cumprido pela Administração.
Insta frisar que se trata da contratação da banda Titãs (07/06/2008)
e da dupla Edson & Hudson (08/06/2008) por ocasião da realização
da festa Nacional do beato Anchieta e da contratação das bandas
de estilos variados, através da empresa Acqua Produções artísticas,
para a programação do verão e carnaval de 2008.
A defesa aduz em apertada síntese que: “o Município contratou os
artistas com fulcro no inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993,
promovendo, ao final, a publicação de extrato de contrato, no
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, conforme cópias anexas
(Doc. 05). Portanto, entende-se que foi observando o princípio
da transparência, ao dar a devida publicidade às contratações.
Somente por esta razão constata-se que o procedimento adotado
não contrariou qualquer dispositivo legal, uma vez que a finalidade
da regra insculpida no artigo 26 da Lei nº 8.666/1993 é dar
conhecimento aos interessados sobre a contratação pública.
Continua aduzindo que “Soma-se a isto, o fato da Administração
afixar no mural da sede da Prefeitura todos os atos administrativos,
inclusive os avisos de inexigibilidade de licitação, nos termos do
artigo 82 da Lei Orgânica Municipal. Esta forma de publicidade é
perfeitamente válida”
Após análise da defesa pelo NEC, a irregularidade foi mantida, pelo
fato de que a publicação dos editais e contrato não supre a publicação
dos avisos de inexigibilidade, pois o processo licitatório exige, no
mínimo, três publicações de atos diferentes, quais sejam, a do
edital ou da dispensa ou inexigibilidade, sendo que a inexigibilidade,
com base no art. 26 da Lei de Licitações. Além destas, existe a
necessidade de publicação do resultado e do resumo do contrato.
Por fim, a área técnica alegou que a Administração na contratação
de shows artísticos (processos administrativos nºs 4.388/2008,
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4.823/2008, 14.753/2007 e 18.695/2008) não justificou o preço
pago pela execução dos serviços, infringindo o art. 26, parágrafo
único, III da Lei 8.666/93.
Entendeu a área técnica que deveria ter comprovado que o preço
proposto era compatível com shows realizados em outros Municípios
do nosso Estado do mesmo porte que o Município de Anchieta.
A contratação de seu pelos seguintes valores: Processo 4.388/2008:
138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) e Processo 14.753/07
– 190.950,00 (cento e noventa mil novecentos e cinquenta reais).
Pois bem.
Destaco que as irregularidades acima identificadas, decorrem
de infringências à lei de licitações e contratos, portanto, falhas
identificadas que se relacionam a atribuições de responsabilidade de
membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e dos demais
fiscais dos contratos e não especificamente do Prefeito.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei em outros
votos, nos quais consolidei o entendimento sobre a matéria –
responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão
vejamos:
A formação da vontade da Administração depende da atuação de
vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais.
Essa atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um
conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários
à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são
praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam
numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente,
da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário,
as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que tenham
o ato final expedido por um único agente, dependem do trabalho
conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um processo
administrativo.
Para Hely Lopes Meirelles, o procedimento administrativo é a
sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um
ato final objetivado pela Administração. É o iter legal a ser percorrido
pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um
ato administrativo principal.
O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários,
preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se
conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado
pelo Poder Público. As operações intermediárias, à medida que se
realizam sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas para
a Administração e para o administrado.
Para ele, um exemplo de procedimento administrativo típico
é o da concorrência, visto que à adjudicação da obra ou serviço
ao melhor proponente (objetivo da Administração) precedem
operações intermediárias (atos procedimentais: edital, verificação
de idoneidade, julgamento) necessárias à adjudicação (ato final).
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função executiva
por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial
de atos administrativos, onde o ato principal é o que encerra a
manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário
ou preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal
e final.
Consoante expõe Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos que
compõem um determinado processo detêm as características de
autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade.
A autonomia implica a existência individual de cada ato, de forma
que cada ato integrante de um processo administrativo deve conter
todos os elementos do ato administrativo, a fim de produzir um
efeito específico e que é essencial para a decisão administrativa. A
unidade de efeitos decorre exatamente do fato de que, embora cada
ato seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos
de um processo têm em vista uma única manifestação de vontade
da Administração. A última característica é a relação de causalidade.
À medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos
não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois
tal vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal a partir
da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior.
Por isso, a professora Sirlene Arêdes, na obra Responsabilização
do Agente Público, defende “que não se pode exigir do superior o
extremo controle de todos os atos praticados por todos os agentes
subordinados, até porque, se ele puder controlar detalhadamente,
o que implica analisar detidamente todos os elementos dos atos
expedidos pelos subalternos, então, não há necessidade de um
número expressivo de agentes. O superior tem atribuições próprias
e reponde por elas. Da mesma forma, o inferior responde pelos
atos praticados ou omitidos dentro de sua esfera de competência. O
superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem
na competência do subalterno, quando ficar provado que o superior
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contribuiu para a prática do ato ilícito.”
Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ no julgamento do
Recurso Especial Nº 827.445 - SP (2006/0058922-3), em voto-vista
da MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
(...)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92.
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE.
(...)
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica
um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por
pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável
que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta
oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter
promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado,
ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à
idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido
conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há
culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver,
estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da
ação de improbidade.
(...)
Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento,
define-se a responsabilidade por critérios objetivos, como por
exemplo, ser o agente detentor da carga patrimonial ou gestor do
contrato.
Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais, a imputação
de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação terá por causa
a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário
demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos no sentido lato, para
justificar a imputação de débito ou multa.
A jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade objetiva na
aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo a presença de dolo nos casos
dos arts. 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado
aos princípios administrativos, respectivamente – e ao menos de
culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade
por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL No 414.697 - RO 2002/0016729-5, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN)
Neste contexto, não se pode exigir que autoridade máxima de um
Órgão examine todos os atos praticados pelos seus subordinados
e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de
funções, sobretudo, quando existe responsabilidade direta de outros
agentes públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes
superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais,
mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois
o agente, do ponto de vista da Administração Pública, deve partir do
pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para
sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a
caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a
atuação da agente apontado como responsável, e, tendo em vista
que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição
da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a
responsabilização do agente nas irregularidades ora apontadas.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual
o chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente
envolvidos, e, por derradeiro, considerando que a sanção deve
ser aplicada na medida da culpabilidade do agente, ou seja, a
responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu nos
presentes autos, entendo que a ação punitiva por parte deste
Tribunal está nesse momento prejudicada.
Nessa linha de entendimento ganha relevo a culpabilidade, que é
importante não apenas para determinar a existência da infração,
uma vez que, sem ela, a infração inexiste, mas também para
determinar a penalidade a ser aplicada. De fato, a penalidade deve
ser proporcional à culpabilidade, ou seja, deve ser proporcional ao
juízo de reprovação que se faz sobre a conduta contrária à norma.
A sanção punitiva visa a alterar o comportamento do agente, de forma
que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente
à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade,
bem como as demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição
do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos
atuaram contrariamente à norma devem ser responsabilizados na
medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger um ou
outro para responder pelo ilícito.
A sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade. A
individualização da pena é pressuposto básico do direito sancionador
e limite constitucional imposto ao Estado, no exercício de sua
atividade punitiva (CR/88, art. 5º, XLVI).
No âmbito deste Tribunal de Contas, é de relevo registrar que a
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individualização da sanção decorre não só da aplicação do princípio
da culpabilidade como do próprio texto legal. O artigo 57, inciso I da
Lei Complementar 621/2012 define claramente na fase instrutória,
no primeiro contato deste órgão de controle com os indícios de
irregularidade que “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator definir
a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado,
inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada,
haja concorrido para o dano”.
O diploma legal supracitado estabelece que no dever de prestar contas
o ordenador de despesa e o dirigente de entidade, por ação direta,
conivência, negligência ou omissão, são responsáveis solidários por
prejuízos causados ao erário ou a terceiros, por agente subordinado,
em área de sua competência, nos limites da responsabilidade a ser
fixada pelo Tribunal de Contas (artigo 81, § 1º).
As sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada
agente que tiver concorrido para o fato irregular, onde a decisão
que determinar a aplicação de multa definirá as responsabilidades
individuais (artigos 131 e 132).
Cabe salientar que a individualização da sanção está prevista também
no próprio texto regimental, que dispõe, em seu art. 383, que “a
sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver
concorrido para o ato, na medida de sua participação”, combinado
com o art. 384, que estabelece que “a decisão que determinar a
aplicação de multa definirá as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na fixação da multa torna-se imperativo o
enfrentamento, pelo Relator, das circunstâncias normativas do art.
388 do RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Dessa forma, nesse caso concreto, concluo que diante da ausência
da matriz de responsabilidade na instrução processual, resta
prejudicada a missão deste Relator em permear as circunstâncias
acima, fixar o quantum sancionatório adequado, dentro dos limites
mínimo e máximo previstos na LC 621 c/c o RITCEES, o que
ensejará a correta dosimetria da penalidade e, por conseguinte, a
observância do princípio da individualização da pena como corolário
do princípio da culpabilidade.
Por fim, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade, considerando que:
NÃO VISLUMBRO nas irregularidades encontradas, segundo
critérios de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106, 4106.1,
4106.2 e 4106.3), justificativas suficientes para refazer a instrução
processual, de forma individualizada, como preconizam as regras
constitucionais, legais e regimentais acima apresentadas;
os precedentes nos Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013),
5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12
(Acórdão 161/13), nos quais proferi voto, no sentido de afastar a
responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram
citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões,
recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade,
como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre
responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da forma
acima explicitada;
o princípio da duração razoável do processo insculpido no inciso
LXXVII da Carta Magna; e
os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria
Governamental – NAGs, notadamente, as que se referem aos
conceitos de priorização de auditorias (NAGs - 4205).
Além disso, a meu sentir, as irregularidades aqui apontadas não
causaram dano ao erário e não possuem natureza grave, seja pela
forma de sua execução ou pelo montante que representam, de modo
que não consegui enxergar um nível de gravidade capaz de macular,
perenemente, as contas do gestor.
Peço, pois, vênia ao Em. Relator para afastar a responsabilidade do
gestor pelas irregularidades presentes nos itens 2, 3, 13 e 15.
II.2 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE AOS LAUDOS
DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS IMÓVEIS, COM REFLEXOS NA
JUSTIFICATIVA DE PREÇOS. (item 11 da ITC 970/2012)
Base Legal: Artigo 24, X da Lei 8.666/1993.
Em relação ao Processo Administrativo nº 10.653/2007 que
trata da desapropriação de imóvel para construção do Fórum de
Justiça e instalação do Ministério Público e da Defensoria Pública
de propriedade do Sr. Aldomaro Antunes Nogueira no valor de R$
837.000,00 (oitocentos e trinta e sete mil reais) acompanho o
entendimento técnico e ministerial e do Relator, pelo fato de não
ter fundamento fático a irregularidade, pois foram feitos 02 laudos
de avaliação e foi pago ao proprietário um valor entre o menor (R$
800.100,00) e o maior (R$ 875.000,00) avaliado.
Em relação ao Processo Administrativo nº 16.130/2007 que se trata
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da desapropriação de imóvel para construção de sede do Centro de
Atenção Psicossocial, situado na Rua Emílio dos Santos, S/N, Bairro
Portal de Anchieta, de propriedade do Sr. Francisco Manoel Ferreira
Fabrício no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), insta
frisar que o imóvel foi avaliado pela engenheira civil Regina Célia
Senos Lacerda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços pelo
valor de R$ 201.000,00 (duzentos e dez mil reais), às fls. 1640.
A área técnica aponta como irregularidade o fato de que os
parâmetros para se chegar ao valor avaliado não foram apontados,
pois não há qualquer referência a preços de imóveis equivalentes
naquela área.
A defesa aduz que os atos praticados nos processos auditados
observaram as regras insculpidas no Decreto-Lei n° 3.365/1941,
especialmente no que tange à avaliação de preços dos imóveis
expropriados, porque foram elaborados por profissionais do ramo
da engenharia, que possuem atribuição para o exercício de tal
atividade.
Entendo que deve ser analisado o caso concreto, pois no caso em
tela, tampouco se verificou, ou fora apontado em fiscalização, que
os valores contratados estavam acima do parâmetro de mercado,
causando consequente prejuízo ao erário. Ademais, o interesse
público ficou demonstrado.
Nesse sentido, a área técnica na ITC 970/2012 apontou que “não
há neste caso apontamento por parte da equipe de auditoria de
que o valor pago tenha sido superior ao valor de mercado” e que
“a necessidade pública quanto ao bem desapropriado ficou bem
explicitada”.
Assim, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e da ausência
da má-fé por parte do responsável, entendo que razões persistem
para que a presente irregularidade não se mantenha, cabendo o
encaminhamento de determinação ao atual gestor.
Diante do exposto afasto a irregularidade, determinando que em
todos os procedimentos de desapropriação apresente laudo de
avaliação com os parâmetros utilizados para o cálculo.
II.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DA DESPESA, DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EFETVA
REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO. (item 16 da ITC 970/2012)
Base Legal: Artigo 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
De acordo com a ITI 87/2010, o Município não comprovou a efetiva
liquidação dos serviços em relação aos shows artísticos contratados,
caracterizando ausência de documentação comprobatória da
prestação efetiva dos serviços, na forma do inciso III, § 2º do artigo
63 da Lei Federal nº 4.320/64.
Tratam-se das seguintes contratações:
PROCESSO CONTRATO EMPRESA
04.388/08
105/08
EL Produções e
Eventos Ltda - ME
04.823/08
122/08
E & H Produções
Artísticas Ltda
14.753/07
179/07
Acqua Produções
Artísticas Ltda
– ME
18.695/08
211/08
EL Produções e
Eventos Ltda - ME
Valor Total:

VALOR PAGO VRTE
R$ 138.000,00 76.188,37
R$ 156.000,00 86.125.99
R$ 190.950,00 105.421,52
R$ 206.000,00 113.730,47
R$ 690.950,00 381.466,35

A defesa alega que todos os eventos foram realizados, não havendo
que se falar em ressarcimento, e de que não há que se falar em
dano presumido, in verbis:
“Preliminarmente, requer a exclusão, da presente análise, do
processo administrativo nº 18695/2008, uma vez que se refere a
serviço prestado no exercício de 2009, conforme previsão contida
no Anexo I do Contrato Administrativo nº 211/2008 (Doc. 07).
A Auditoria Ordinária destinada a analisar os atos de gestão do
exercício de 2008.
Portanto, a matéria tratada no processo administrativo nº
18695/2008 não fazia parte do programa de auditoria. Todos os
shows provenientes do contrato administrativo nº 211/2008 foram
realizados no exercício de 2009. A liquidação e pagamento desta
despesa também ocorreram neste exercício. Assim, por haver
incompatibilidade, solicita-se a exclusão do citado processo da
Auditoria Ordinária do Exercício de 2008.
[...]
Legalmente, o documento contábil que comprova a execução de
serviços é a nota fiscal. Este documento foi anexado aos processos
administrativos de pagamento, onde se especifica o valor do serviço
e o seu objeto.
O controle da utilização dos serviços era de responsabilidade do
Secretário de Turismo, que, mediante a apresentação das referidas
notas fiscais, teve condições de liquidar a despesa.
Para haver a imputação da pena de ressarcimento é preciso a
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demonstração de dano efetivo. Não se pode presumir que os
serviços não foram executados, unicamente, pelo fato de não ter
sido anexado laudo fotográfico nos processos administrativos de
pagamento. O DANO AO ERÁRIO NÃO PODE SER PRESUMIDO, TEM
QUE SER EFETIVO.
Até em casos onde não há prestação de contas o Prefeito não pode
ser condenado ao ressarcimento, simplesmente por entender que na
omissão presume-se o uso indevido dos recursos.
[...]
No presente caso, todos os eventos artísticos foram executados
de maneira adequada. O Município não anexou laudo fotográfico
nos processos administrativos, pois o TCEES nunca orientou nesse
sentido. Em anos anteriores o Tribunal auditou vários processos
desta natureza, sempre declarando a regularidade. Nunca houve
imputação de penalidade em virtude de omissão em anexar tal
documentação.
Através de arquivo pessoal, foram resgatadas fotos do show da dupla
sertaneja Edson & Hudson (Processo Administrativo nº 4823/2008)
e reportagem sobre a apresentação da Banda Os Titãs (Processo
Administrativo nº 4388/2008 - Doc. 08 e 09). A reportagem e as
fotos demonstram que os eventos ocorreram. Contudo, o método
utilizado pelo Município nos outros procedimentos também atendeu
à regra prevista no artigo 63 da Lei nº 4.320/1993.
Em resumo, é inaplicável a sanção de ressarcimento, pelos seguintes
motivos:
a) A falta de documentação é questão formal processual, não sendo
motivação para aplicação de pena de ressarcimento. Na pior das
hipóteses, a penalidade seria a multa, de caráter educativo;
b) Há ressarcimento somente quando ocorrer dano ao erário. Este
não pode ser presumido, deve ser efetivo. No presente caso não há
indícios de que os shows não foram realizados. Aplicar o ressarcimento
levaria ao enriquecimento sem causa da Administração Pública;
c) O Secretário de Turismo, responsável pela liquidação da
despesa, anexou toda documentação necessária para contratação
das bandas e, no processo de pagamento, anexou as notas fiscais
correspondentes aos shows e fiscalizou a execução dos serviços,
auxiliado por servidores públicos. A inspeção in loco é meio adequado
para liquidar a despesa. Por esta razão, satisfez a regra prevista no
artigo 63 da Lei n° 4.320/1964.”
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 970/2012 acolheu parcialmente
a defesa, pra excluir os valores correspondentes ao Contrato 211/08
no valor de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais) que somente
seria executado em 2009, assim como o Contrato 122/2008,
decorrente do Processo 4823/2008 no valor de R$ 156.000,00 (cento
e cinquenta e seis mil reais), relativo ao Show Edson & Hudson, cuja
realização foi comprovada.
Desse modo, foi mantido o ressarcimento no valor de R$ 328.950,00
(trezentos e vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais),
equivalentes a 181.609,89 VRTE’s, que diz respeito aos Contratos nºs
105/08 (Processo 4.388/2008) e 179/07 (Processo 14.753/2007),
sendo acompanhado pelo MPEC, sob a fundamentação de que
não há como atestar a boa e regular execução do contrato, sem a
apresentação dos documentos necessários ao controle externo.
O Em. Relator, neste item, acompanhou em parte o entendimento
acima esposado pela área técnica, contudo, no que tange ao
Processo 4.388/2008, cujo objeto foi a apresentação da banda Titãs
no dia 07/06/2008, mediante consulta a sites de busca na internet,
contatou-se que foram postados, à época da realização do evento,
vídeos comprovando que a banda, de fato, apresentou-se naquele
Município.
Desse modo, o Relator, em seu voto de fls. 2654/2681 afastou a
imputação de débito no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito
mil reais), mantendo, portanto o dever de ressarcimento somente
relativo ao Processo 14.753/07 no valor de R$ 190.950,00 (cento e
noventa mil novecentos e cinquenta reais), equivalente a 105.421,52
VRTE’s, por entender que não estar devidamente comprovada a
efetiva realização dos shows das diversas bandas contratadas.
Em relação a este item, reconheço que a comprovação da execução
dos serviços prestados poderia ter sido elaborada de uma forma
melhor, para evitar qualquer dúvida e privilegiar o princípio da
transparência.
Existe às fls. 1866 a Nota Fiscal no valor de R$ 125.450,00 (cento e
vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) em que o Secretário
Municipal de Turismo atestou os serviços referentes aos shows
realizados no Carnaval de 2008, in verbis: “atesto que o serviço foi
executado”.
Entretanto, entendo que os elementos trazidos aos autos não são
suficientes para concluir pela inexecução total do serviço, com a
consequente imputação de débito.
Sobre o ressarcimento, o Superior Tribunal de Justiça tem como
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pacificado que “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art.
10, caput, da Lei 8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê
da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de
dano hipotético ou presumido” (REsp 939.118/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 1/3/11).5. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 107.758/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 10.12.2012)
Entendimento contrário a esse implicaria manifesto enriquecimento
sem causa do Município que usufruiu dos serviços prestados, ainda
que as contratações tenham sido ilegais, considerando entendimento
vertido em votos por mim proferidos em outros processos, sendo
que somente os valores que não tiverem a devida comprovação
devem ser ressarcidos.
Sobre dano ao erário, trago trechos extraídos da Decisão do STJ, no
Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0), no qual foi
afastado o ressarcimento imposto na instância de piso, respaldada
na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção do
prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação:
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de
terceiros no ressarcimento ao Erário, via de regra, revela-se
imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita
do Agente ou do terceiro (dolosa ou culposa) e o dano causado
ao Ente Estatal, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do
prejuízo ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta egrégia
Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei
8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade
de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou
presumido” (REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de
contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano
é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública (REsp 728.341/SP)” (REsp nº 1.184.973/
MG, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe
21/10/2010)”.
Destarte, não vislumbro, no caso concreto, elementos suficientes
que comprovem a má-fé ou conduta dolosa do responsável, e nem
mesmo prejuízo ao erário, razão pela qual, afasto a irregularidade,
encaminhando determinação ao gestor, para que melhore os
procedimentos de liquidação de despesa em exercícios futuros.
Ademais, entendo que há necessidade de compreender as falhas
no contexto de toda a gestão enfocada, pois, embora, da análise
fática dos fatos demonstre que a opção adotada pelo responsável
tenha representado a ausência de estrita observância aos comandos
normativos a respeito da comprovação de despesa, não restou
comprovado a má-fé do gestor e a inexecução dos serviços.
Não obstante, insta frisar ainda que não há nos autos qualquer
manifestação e/ou comprovação de que as contratações se deram a
preço acima de mercado.
Pelo exposto, afasto o ressarcimento, e, considerando que não
ocorreu a correta liquidação das despesas, opina-se pela expedição
de determinação, ao atual gestor, que observe os preceitos da Lei
8666/93 na realização de eventos semelhantes.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do Em. Relator, VOTO para
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Converter o presente processo em Tomada de Contas Especial,
nos termos do caput do art. 115 da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista a configuração de irregularidade que resultou dano
ao erário;
II – Sejam julgadas IRREGULARES as contas do Sr. Edival Petri,
Prefeito do Município de Anchieta no período auditado, com fulcro
no art. 84, I da Lei Complementar n° 621/2012, tendo em vista a
seguinte irregularidade:
- Ausência de motivação suficiente para realização de benfeitoria
em imóvel particular. (item 05 da ITC 970/2012)
Base legal: Parágrafo 2º do artigo 45 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Ressarcimento: R$ 75.121,01 (41.473,53 VRTE)
III – seja condenado o Sr. Edival Petri a ressarcir aos cofres
municipais a importância de R$ 75.121,01 (setenta e cinco mil cento
e vinte e um reais e um centavo) equivalentes a 41.473,53 VRTE’s,
em razão da manutenção da irregularidade constante no item 05 da
ITC 970/2012;
IV – sejam afastadas as seguintes irregularidades:
1 - Repasse de recursos financeiros em montante superior ao
Previsto no termo de convênio.
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Base legal: cláusula 6.1 do convênio nº 003/2007; princípio da
legalidade, expresso no caput do Artigo 37 da constituição federal.
2 - Apresentação de Seguro Garantia com prazo inferior ao Previsto
no contrato.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
3 - Apresentação de seguro garantia com prazo inferior ao Previsto
no contrato.
Base legal: Artigo 56, caput e § 4º, da Lei Federal 8.666/1993.
4 – Produto licitado em desacordo com o produto cotado
Base legal: Artigo 37, caput, da Constituição da República
6 – liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de
Documentação comprobatória da efetiva entrega dos Materiais, com
indicação do local da aplicação.
Base legal: Artigo 63, § 2º, inciso III da Lei Federal 4.320/1964.
7 – enquadramento inadequado do artigo 24, xiii da lei 8.666/93
Base legal: Artigo 2º da Lei 8.666/1993
8 - inobservância do artigo 26 da lei 8.666/93
Base legal: Artigo 26º, § único, incisos II e III, da Lei Federal nº
8.666/1993
9 - Escrituração irregular de receita proveniente de taxas Relativas
à realização de concurso público
Base legal: Artigo 9º da Lei nº 4.320/1964 e ao princípio orçamentário
da universalidade
do orçamento público.
10 - Escrituração irregular da despesa referente ao concurso Público
e consequente realização de despesa sem empenho Prévio
Base legal: Artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/1964 e princípio
orçamentário da Universalidade do
Orçamento Público.
11 - Ausência de documentação suporte aos laudos de avaliação
Prévia dos imóveis, com reflexos na justificativa de preços.
Base legal: Artigo 24, inciso X da Lei 8.666/1993.
12 - Ausência de motivação para aquisição do imóvel, sem a
Aquisição do imóvel anexo.
Base legal: Artigo 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo
13 – Ausência de ratificação da autoridade superior e,
Consequentemente, de sua publicação na imprensa oficial.
Base legal: Artigo 26, caput da Lei 8.666/1993.
14 – ausência de justificativa de escolha do profissional Artístico.
Base legal: Artigo 26, inciso II do parágrafo único da Lei 8.666/1993.
15 – Ausência de justificativa do preço.
Base legal: Art. 26, inciso III do parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/1993.
16 – Liquidação irregular da despesa, decorrente da ausência de
documentação comprobatória da efetiva realização do show artístico.
Base Legal: Art. 63, § 2º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/1964.
V - Pela aplicação de multa ao responsável no montante de 5.000
VRTEs, dosada na forma dos artigos 62 e 96, incisos 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;
VI – encaminhar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Anchieta
as seguintes determinações:
- Cumpra fielmente as regras do Edital e dos Contratos, na forma do
41 da Lei 8.666/93, em especial observe a regularidade fiscal das
empresas contratadas, no momento do pagamento pelos serviços
prestados;
- Observe o art. 56 da Lei 8.666/93, especialmente em relação ao
prazo de validade do seguro garantia, que deve coincidir, no mínimo,
com o prazo de execução do contrato;
- Observe as regras estipuladas no art. 26 da Lei 8.666/93,
especialmente a ratificação e publicação na imprensa oficial nos
casos de dispensa e inexigibilidade;
- Observe sempre as fases da liquidação da despesa, em especial
quanto ao pagamento por serviços efetivamente prestados
e atestados, de acordo com o art. 63, § 2°, inciso III, da Lei
4.320/1964;
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL da 30ª
SESSÃO ORDINÁRIA:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Senhor Presidente, ouvi atentamente o voto do Conselheiro Rodrigo
Chamoun, sempre minucioso; resumiu, agradeço. S.Ex.ª está
concordando em parte com o meu voto. Inclusive, a multa aplicada
é até maior que a multa que havia proposto no meu voto, que é
de 3.000 VRTEs. O Conselheiro Rodrigo Chamoun propôs multa de
5.000. Ressarcimento de R$ 75.121,00, equivalente a 41.473 VRTEs.
Entendo as razões, tanto que em relação à liquidação irregular de
shows, não encontrei nenhum comprovante efetivo da liquidação.
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A simples existência da nota fiscal não comprova efetivamente que
o show ou que os shows foram realizados. Por isso, a manutenção
da irregularidade. Mantenho o meu entendimento, acompanhando,
apenas, com relação ao valor da multa.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Embora os dois mantenham irregular, há algumas divergências.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor
Presidente, solicito vista do processo. (final)
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL DA 32ª
SESSÃO ORDINÁRIA:
O SR. PROCURADOR HERON CALOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor
Conselheiro Relator, o questionamento que faço é se esse afastamento
do ressarcimento se reporta ao mesmo item irregularidade, ou foi
afastada a irregularidade?
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - O
Conselheiro Rodrigo afastou...
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Afastei o ressarcimento em relação aos shows por entender que
se trata de dano presumido. De que forma o Conselheiro Ranna
chegou ao valor do ressarcimento? De diversos shows contratados
de uma programação de verão até o carnaval, teve um ateste. Um
servidor, se não me engano, ligado à Secretaria do Turismo atestou
a realização daquela programação. Esse é o primeiro ponto de
registro. O segundo ponto é que o Conselheiro Ranna para ter maior
convicção pesquisou na internet a realização dos shows.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- Senhor Presidente, a pesquisa foi feita porque era um show de
uma banda de renome nacional e dada à repercussão no Estado, foi
comprovada com fotos a realização.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Então, o Conselheiro Ranna diligenciou essa parte. Entretanto, demais
shows compostos majoritariamente por bandas menores, aquelas
que são intermediárias, que acontecem antes dos maiores shows,
não pode verificar a mesma comprovação por meio da tal pesquisa.
Entendi que determinada evolução seria o mesmo que compreender
que tais shows não foram realizados. Acho que isso não está
devidamente comprovado nos autos. Filiei-me ao Conselheiro Ranna
sobre a irregularidade da construção, de investimento feito com
recursos de subvenção social em área privada, que não é aceitável.
Verifiquei dois pareceres do mesmo Procurador. Inicialmente um
parecer contrário ao investimento, porque é bem simples essa
matéria - subvenção passa para custeio, mas não para investimento.
Depois verifiquei que no mesmo processo, o mesmo Procurador, de
punho, num despacho, passou a aceitar o investimento em terreno
privado com dinheiro público. Ali, identifiquei minimamente que o
Prefeito deveria ter desconfiado de tais posições, visto que coube a
ele o ato final. Deveria ter diligenciado, ter tido prudência, cautela
para definir, para pelo menos pedir outro parecer. Encontrei ali o
nexo de causalidade, a comprovação do dano. Por isso imputei,
associando-me à tese do Conselheiro Ranna a devolução, a
devolução desse dinheiro; investido, se não me engano, num campo
de futebol. Aumentei a multa por conta disso.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO No meu voto a multa é de 3.000 VRTEs. O Conselheiro Rodrigo
aumentou para 5.000 VRTEs. Filiei-me à multa de S.Ex.ª.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN São dois pontos de ressarcimento. Um, estou tirando e o Conselheiro
Ranna está mantendo, pelo o que estou entendendo, que é em
relação aos shows; e o outro, concordamos com o voto, agora, do
Conselheiro Sérgio Aboudib.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
- O meu voto já era divergente da Área Técnica em relação ao
ressarcimento. (final)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4019/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
setembro de dois mil e quatorze:
1. À unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, converter o presente processo
em Tomada de Contas Especial, nos termos do caput do artigo 115
da Lei Complementar nº 621/2021, tendo em vista a configuração
de irregularidade que resultou em dano ao erário;
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, julgar irregulares as contas do Sr.
Edival Petri, Prefeito do Município de Anchieta no período auditado,
tendo em vista a irregularidade de ausência de motivação suficiente
para realização de benfeitoria em imóvel particular (item 5 da
ITC 970/2012), condenando-o ao ressarcimento de R$ 75.121,01
(setenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e um centavo),
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equivalentes a 41.473,53 VRTE’s;
3. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, aplicar multa ao responsável no
montante de 5.000 VRTE’s, dosada na forma dos artigos 62 e 96,
incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e artigo 166,
inciso I, da Resolução TC-182/2012, por se tratar de pretensão
punitiva a ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Anchieta
que:
- Cumpra fielmente as regras do Edital e dos Contratos, na forma do
41 da Lei 8.666/93, em especial observe a regularidade fiscal das
empresas contratadas, no momento do pagamento pelos serviços
prestados;
- Observe o art. 56 da Lei 8.666/93, especialmente em relação ao
prazo de validade do seguro garantia, que deve coincidir, no mínimo,
com o prazo de execução do contrato;
- Observe as regras estipuladas no art. 26 da Lei 8.666/93,
especialmente a ratificação e publicação na imprensa oficial nos
casos de dispensa e inexigibilidade;
- Observe sempre as fases da liquidação da despesa, em especial
quanto ao pagamento por serviços efetivamente prestados
e atestados, de acordo com o art. 63, § 2°, inciso III, da Lei
4.320/1964;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que
votaram pela imputação de ressarcimento equivalente a 146.895,05
VRTE’s, considerando como irregularidade a liquidação irregular de
despesa, decorrente da ausência de documentação comprobatória
da efetiva realização do show artístico.
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 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, 16 de setembro 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
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
ACÓRDÃO TC-739/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1461/2011
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - IPSMRB
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - JANEDARQUE FARDIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2010 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal
- IPSMRB, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da
senhora Janedarque Fardim - Diretora Presidente.
Mediante o Relatório Técnico Contábil RTC 79/2012 (fls.
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250/255), a 6ª Secretaria de Controle Externo concluiu pela
necessidade de citação e notificação da responsável em virtude das
seguintes impropriedades apontadas nos demonstrativos contábeis
e ausência de demonstrativos e/ou peças:
1.1.1.1 – Ausência dos extratos bancários dos meses subsequentes,
em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e
créditos constantes das conciliações.
Base Legal: Art. 105, inciso d, da Resolução TCEES nº 182/2002 e
suas alterações
[...]
1.1.1.2 – Ausência do Demonstrativo de Gastos Administrativos do
RPPS.
Base Legal: Art. 15, Portaria MPS º 402/2008; Art. 101, 105, inciso
I e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002.
[...]
1.1.1.3 – Ausência do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial.
Base Legal: Lei 9.717, Emendas Constitucionais números 20, 41 e
47; Portarias MPS números 204, 402 e 403, todos do ano de 2008 e
art. 101 e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002.
[...]
1.1.1.4 – Ausência dos extratos bancários do encerramento do
exercício, inclusive das contas com saldo contábil e bancário igual
a zero.
Base Legal: Art. 105, inciso III, alínea d, da Resolução TCEES nº
182/2002 e suas alterações.
[...]
1.4.1 – Ausência de Registro Contábil das Reservas Matemáticas
Previdenciárias no Balanço.
Base Legal: Art. 17 da Portaria MPS nº 403/2008 e art. 85 da Lei
4.320/64.
[...]
1.4.2 – Ausência de Nota Explicativa referente “Incorporação de
Outros Direitos” na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64.
[...]
2. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas do IPSMRB – Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Rio Bananal, constante do presente
processo, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da
Senhora Janedarque Fardim, formalizada conforme disposições do
art. 105 da Resolução TC 182/02 e suas alterações e, em virtude das
impropriedades apontadas nos demonstrativos contábeis e ausência
de demonstrativos e/ou peças, sugere-se que a precitada Agente
Responsável seja:
CITADA para apresentar justificativas e/ou esclarecimentos
referentes aos itens 1.4.1 e 1.4.2, e;
NOTIFICADA para apresentar demonstrativos e/ou peças sobre os
fatos apontados nos itens 1.1.1.1 a 1.1.1.4, todos deste RTC.
Face aos indícios de irregularidade apontados no RTC 79/2012,
a 6ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 247/2012
(fl. 257), sugerindo ao Plenário a citação e a notificação da agente
responsável, o que foi acatado pelo Plenário, conforme Decisão
Preliminar TC 277/2012, fls. 267/268.
A senhora Janedarque Fardim – Diretora Presidente foi devidamente
citada e notificada, apresentando tempestivas justificativas às fls.
276/357 e 360/376.
Os autos foram encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo,
a qual elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 133/2013
(fls.381/385). Nesta foram verificadas impropriedades não saneadas,
razão pela qual os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas NEC, o qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1299/2014 (fls. 386/392), opinando
pela irregularidade das contas, em razão da manutenção das
seguintes inconsistências:
3.1.1 Ausência do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial (item 1.1.1.3 do RTC 79/2012 e 3. ICC 133/2013)
Base Legal: Lei 9.717, Emendas Constitucionais números 20, 41 e
47; Portarias MPS números 204, 402 e 403, todos do ano de 2008 e
art. 101 e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002.
3.1.2. Ausência de Registro Contábil das Reservas
Matemáticas Previdenciárias no Balanço (item 1.4.1 do RTC
79/2012 e 5. ICC 133/2013)
Base Legal: Art. 17 da Portaria MPS nº 403/2008 e art. 85 da Lei
4.320/64.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (fl. 394).
É o relatório.
2 Fundamentação
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Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Corroboro parcialmente 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 1299/2014 (fls. 386/392), a qual reproduz os termos da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 133/2013 (fls.381/385), discordando,
entretanto, da proposta de encaminhamento apresentada, nos
seguintes termos:
1. Item 1.1.1.1 do RTC – Ausência dos extratos bancários dos
meses subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos
valores dos débitos e créditos constantes das conciliações.
Base Legal: Art. 105, inciso d, da Resolução TCEES nº 182/2002 e
suas alterações
1. Dos Fatos
Consta às fls. 63, conciliação bancária da conta-corrente do Banestes
nº 7.354.350 com emissão do cheque nº 000825, no valor de R$
79,38, emitido em 24/12/2010, sem juntada nesta Prestação de
Contas Anual do extrato bancário em que ocorreu a compensação
do referido cheque.
2. Da Justificativa
Apresente, oportunamente, o extrato bancário da conta Banestes
nº 7.354.350, de janeiro de 2011, onde consta a compensação do
cheque nº 000825, no valor de R$ 79,38.
3. Da Análise
Verificamos a documentação apresentada (fls. 281 a 283) anexada
ao presente processo, comprovando a compensação do valor
questionado.
2. Item 1.1.1.2 do RTC – Ausência do Demonstrativo de
Gastos Administrativos do RPPS.
Base Legal: Art. 15, Portaria MPS º 402/2008; Art. 101, 105, inciso
I e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002.
1. Dos Fatos
Não foi juntado a esta Prestação de Contas Anual o demonstrativo de
gastos com a taxa de administração do RPPS, para comprovação da
observância ao limite legal de 2% do valor total das remunerações,
proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo
ao exercício financeiro anterior, em conformidade com os limites
estabelecidos pela Portaria MPS nº 402/2008.
2. Da Justificativa
Apresenta o Demonstrativo de Gastos Administrativos do RPPS,
referente ao exercício de 2010, onde informa ter gasto 1,893% dos
2% permitidos pela Portaria MPS 402/2008.
3. Da Análise
Verificamos que o Demonstrativo de Gastos Administrativos foi
anexado ao processo às folhas 284 a 285, contendo uma planilha onde
demonstra que o limite de 2% refere-se ao valor de R$ 170.977,77
e que foram gastos R$ 161.822,12 deste total, representando o
percentual de 1,893%.
3. Item 1.1.1.3 do RTC – Ausência do Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial.
Base Legal: Lei 9.717, Emendas Constitucionais números 20, 41 e
47; Portarias MPS números 204, 402 e 403, todos do ano de 2008 e
art. 101 e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002.
1. Dos Fatos
Não foi juntado a esta Prestação de Contas o Demonstrativo de
Resultados da Avaliação Atuarial, a fim de que se possam comparar
os devidos registros contábeis.
2. Da Justificativa
É apresentado, nesta oportunidade, o Parecer Atuarial nº 12/2011,
Data Base: 31/12/2010, elaborado pela MELO ATUARIAL CÁLCULOS
LTDA – CIBA 069, tendo como responsável técnico o Sr. Ricardo
Cicarelli de Melo – MIBA 1306.
3. Da Análise
O Jurisdicionado encaminhou o Parecer Atuarial que é o documento
que apresenta, de forma conclusiva, a situação financeira e
atuarial do plano, certifica a adequação da base de dados e das
hipóteses utilizadas na avaliação e aponta medidas para a busca
e manutenção do equilíbrio financeiro e atuaria, não sendo
encaminhado o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial
que é o documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma
resumida as características gerais do plano e os principais resultados
da avaliação atuarial, solicitado no RTC.
Cabe destacar que o Parecer encaminhado foi elaborado no exercício
de 2011 com base no exercício de 2010 e não em 2010 com base
nos dados de 2009.
4. Item 1.1.1.4 do RTC – Ausência dos extratos bancários
do encerramento do exercício, inclusive das contas com saldo
contábil e bancário igual a zero.
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Base Legal: Art. 105, inciso III, alínea d, da Resolução TCEES nº
182/2002 e suas alterações.
1. Dos Fatos
Não foram remetidos os extratos bancários da conta-corrente
19.000-4 e aplicação nº 19.001-2-A Regime Próprio II, todas do
Banco do Brasil.
2. Da Justificativa
Apresenta o extrato bancário da C/C 19001-2 com saldo zero, bem
como Ofício nº 003/2012, do Banco do Brasil, acompanhado de
documentação informando não haver movimento na conta 19.0004.
Continua, apresentando extrato de dezembro de 2010 da conta nº
19.001-2 – BB RPPS ATUARIAL onde informa que as letras utilizadas
após as contas são para fins de controle interno.
3. Da Análise
Verificamos que foram anexados aos autos os extratos das contas BB
nº 19001-2, 19.000-4 e 19.001-2-A demonstrando que a primeira
conta citada encontra-se sem saldo, que a conta 19.000-4 foi
encerrada no exercício de 2005 e que a conta 19.001-2-A se refere
à investimentos, sendo apresentada nos demonstrativos seguidas
de letras para fins de controle.
5. Item 1.4.1 do RTC – Ausência de Registro Contábil das
Reservas Matemáticas Previdenciárias no Balanço.
Base Legal: Art. 17 da Portaria MPS nº 403/2008 e art. 85 da Lei
4.320/64.
1. Dos Fatos
Ficou constatado que não foi realizado o registro das operações
contábeis relativas às Reservas Matemáticas Previdenciárias,
conforme fls. 40 a 44 do Balancete Analítico Contábil Simplificado,
fls. 34 do Balanço Patrimonial e fls. 36 da Demonstração das
Variações Patrimoniais, todas destes autos.
2. Da Justificativa
Justifica o defendente, às folhas 362 a 363 que, nesta oportunidade,
junta o Parecer Atuarial nº 012/2011 do IPSMRB, referente ao
exercício de 2011.
Informa que o resultado da avaliação referente ao exercício de 2011
apresentou resultado deficitário de R$ 14.827.201,35, sendo este
contabilizado no citado exercício, constando em notas explicativas.
Assim, consta do Balanço Patrimonial do exercício de 2011 o registro
matemático das reservas previdenciárias.
3. Da Análise
Os fatos narrados no RTC apontam para a ausência de registro
contábil das reservas matemáticas previdenciárias no Balanço
Patrimonial do exercício de 2010.
O defendente traz, intempestivamente, dados relativos ao exercício
de 2011, que não afastam as irregularidades observadas no RTC de
2010, não cabendo análise dos números apresentados, pois será
alvo de prestação de contas futura.
6. Item 1.4.2 do RTC – Ausência de Nota Explicativa referente
“Incorporação de Outros Direitos” na Demonstração das
Variações Patrimoniais.
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64.
6.1. Dos fatos
Está registrado na Demonstração das Variações Patrimoniais, fls.
36, o valor de R$ 101.713,05, referente “Incorporação de Outros
Direitos”, sem nota explicativa com indicação da origem e o destino
da quantia registrada.
6.2. Da Justificativa
Justifica que o referido valor (R$ 101.713,05) refere-se a recursos
previdenciários que foram utilizados para cobrir despesas
administrativas do IPSMRB, em valor superior a 2%, relativos às
competências de 2005 a 2008.
Afirma que o valor excedente aos 2% foi ressarcido pelo município
em Termo de Acordo de Parcelamento.
6.3. Da Análise
Analisando os fatos e a justificativa apresentada, bem como a
documentação trazida às folhas 369 a 376, verificamos que o valor
incorporado, destacado na Demonstração de Variações Patrimoniais,
refere-se a despesas administrativas que ultrapassaram o valor
de 2%, nos exercícios de 2005 a 2008 e que, somados os juros,
chegaram ao montante declarado.
Observamos ainda que houve autorização legislativa através da Lei
nº 1044/2010, sendo firmado, entre o Município e o Instituto, um
termo de confissão de débitos previdenciários, onde o município
se comprometeu, de forma parcelada, a ressarcir o instituto nas
despesas efetuadas naqueles exercícios.
7. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas do IPSMRB – Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal,
constante do presente processo, referente ao exercício de 2010, sob
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a responsabilidade da Senhora Janedarque Fardim, formalizada
conforme disposições do art. 105 da Resolução TC 182/02 e suas
alterações verificamos impropriedades não saneadas, submetendo
a presente instrução à este Secretário, sugerindo, salvo melhor
juízo, que a mesma seja encaminhada ao Setor Competente para a
manifestar-se conclusivamente, com base na analise elaborada, nos
termos do art. 47,III,d do novo Regimento Interno, aprovado pela
Res. TC 261/2013.
Na análise contábil, restaram mantidas as seguintes inconsistências:
- Ausência do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial
Base Legal: Lei 9.717, Emendas Constitucionais números 20, 41 e
47; Portarias MPS números 204, 402 e 403, todos do ano de 2008 e
art. 101 e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002
- Ausência de Registro Contábil das Reservas Matemáticas
Previdenciárias no Balanço
Base Legal: Art. 17 da Portaria MPS nº 403/2008 e art. 85 da Lei
4.320/64.
No entanto, verifica-se que a responsável encaminhou os dados
relativos ao exercício de 2011. Em que pese o fato das presentes
contas serem referentes ao exercício de 2010, a apresentação do
Parecer Atuarial do exercício seguinte demonstra haver esforço da
Administração em adotar as medidas necessárias à correção das
impropriedades identificadas, de modo a prevenir a reincidência.
Não se pode olvidar, ainda, tratar-se de um município pequeno,
com dificuldades para a obtenção de profissionais qualificados para
elaborarem tais demonstrativos.
Ademais, as inconsistências têm natureza formal, não ensejando
qualquer desvio de recursos ou dano ao erário. Nos termos do
artigo 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, as contas serão
julgadas regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal que não seja de natureza
grave e não represente dano injustificado ao erário.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando EM PARTE o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do
Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, VOTO:
3.1 Por julgar regulares com ressalva as contas da senhora
Janedarque Fardim, Diretora Presidente, do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Rio Bananal - IPSMRB no exercício
de 2010, na forma do inciso II, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a evidência de impropriedades de natureza
formal, que não são de natureza grave e que não representam dano
injustificado ao erário pela prática dos seguintes atos:
- Ausência do Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial
Base Legal: Lei 9.717, Emendas Constitucionais números 20, 41 e
47; Portarias MPS números 204, 402 e 403, todos do ano de 2008 e
art. 101 e 109 da Resolução TCEES nº 182/2002
- Ausência de Registro Contábil das Reservas Matemáticas
Previdenciárias no Balanço
Base Legal: Art. 17 da Portaria MPS nº 403/2008 e art. 85 da Lei
4.320/64.
3.2 Por dar quitação à responsável, com amparo no artigo 86
da Lei Complementar 621/2012, determinando ao jurisdicionado
e ao contabilista responsável a adoção das medidas necessárias
para que sejam elaborados o Demonstrativo de Resultados da
Avaliação Atuarial e o Registro Contábil das Reservas Matemáticas
Previdenciárias no Balanço em todos os exercícios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1461/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal,
relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade da Sra.
Janedarque Fardim, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao jurisdicionado e ao contabilista responsável
a adoção das medidas necessárias para que sejam elaborados o
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial e o Registro
Contábil das Reservas Matemáticas Previdenciárias no Balanço em
todos os exercícios;
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, Sebastião Carlos Ranna de
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Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader. 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, 16 de setembro 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
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-889/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2822/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E
PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2012
RESPONSÁVEIS - ALVANY GOMES DE SIQUEIRA E SEBASTIÃO
PEREIRA PACHECO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - FUNDO MUNICIPAL
DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO SR. ALVANY
GOMES DE SIQUEIRA - 2) CITAÇÃO DO SR. SEBASTIÃO
PEREIRA PACHECO - PRAZO: 30 DIAS - 3) NOTIFICAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí, referente ao exercício de 2012.
Foram elaborados o Relatório Técnico Contábil RTC 341/2014
(fls. 87/96) e a Instrução Técnica Inicial ITI 1362/2014 (fl.
97) pela 4ª Secretaria de Controle Externo, tendo sido apontados os
seguintes indícios de irregularidades:

1

2

Indicativos de
Base Legal
Item
Irregularidades
Artigo 85 e 86 da Lei 5.1
Ausência do Registro
das Receitas
4.320/1964.
Intraorçamentárias nos
Balanços Orçamentário
e Financeiro e no
Demonstrativo das
Variações Patrimoniais.
Aplicação de Recursos em Artigo 164, § 3º, da
5.2
Instituição Privada.
Constituição Federal - ADI
2.661-5 MA. Rel. Min.
Celso de Mello, Tribunal
Pleno, DJ 23-08-2002.

Constam da Instrução Técnica Inicial ITI 1362/2014 como
responsáveis os senhores Alvany Gomes de Siqueira (01/01 a
16/02/2012) e Sebastião Pereira Pacheco (23/02 a 31/12/2012).
Contudo, verifica-se que o senhor Alvany Gomes de Siqueira é
falecido, como indicado no Relatório Técnico Contábil RTC 341/2014
à folha 61 dos autos, o que também resta comprovado em sítios na
internet.
Ante o exposto, encaminhei o processo ao Ministério Público de
Contas, excepcionalmente na fase de citação em que se encontra,
por ser um caso anômalo, com a proposta de extinção do processo
tão somente em relação ao senhor Alvany Gomes de Siqueira, com
base no artigo 427, §4º do Regimento Interno desta Corte.
O Ministério Público Especial de Contas, em Parecer da lavra do
Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira
(Parecer PPJC 3378/2014 - fls. 102/103), pugnou pela extinção
do processo em relação ao senhor Alvany Gomes de Siqueira.
É o relatório.
2 Fundamentação
Conforme exposto, constam da Instrução Técnica Inicial ITI
1362/2014 como responsáveis os senhores Alvany Gomes de
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Siqueira (01/01 a 16/02/2012) e Sebastião Pereira Pacheco (23/02
a 31/12/2012). Contudo, verifica-se que o senhor Alvany Gomes de
Siqueira é falecido.
Em razão do falecimento do senhor Alvany Gomes de Siqueira,
verifica-se que o douto Representante do Ministério Público Especial
de Contas manifestou-se pela extinção da punibilidade relativamente
ao mesmo.
Das supostas irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial
ITI 1362/2014, nenhuma indica possível dano ao erário.
Verifico que, não lhe tendo sido atribuído qualquer prejuízo ao erário
público, a única penalidade que poderia ser imposta ao senhor
Alvany Gomes de Siqueira seria a pena de multa. Não obstante,
seu falecimento impede tal alcance como dispõe o artigo 383 e seus
parágrafos do Regimento Interno desta Corte, in verbis:
Art. 383. A sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente
que tiver concorrido para o ato, na medida de sua participação.
§ 1º O recolhimento da multa é da responsabilidade pessoal do
infrator.
§ 2º Nenhuma sanção passará da pessoa do responsável. (g.
n.)
Também a Lei Complementar 621/2012, nos termos do artigo 131,
dispõe a forma individualizada da aplicação da multa:
Art. 131. A multa será aplicada, de forma individual, a cada agente
que tiver concorrido para o fato.
Parágrafo Único. O recolhimento da multa é da responsabilidade
pessoal dos infratores.
A Carta Magna de 1988 prevê no seu artigo 5°, inciso XLV:
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:
[...]
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;
Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria ao se firmar
entendimento quanto à extinção da punibilidade em face do óbito
do gestor, conforme decidiu o Tribunal de Contas de Minas Gerais,
através de sua Primeira Câmara, nos autos do Processo nº 690.958,
de relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Andrada, na qual restou
consignado, in verbis:
[...]
Conforme se infere dos apontamentos constantes dos itens 2 e
3, as irregularidades constatadas são passíveis de aplicação de
multa ao gestor, e daqueles elencados no item 1, tão somente de
advertência. Contudo, a Certidão de Óbito de fl. 90 comprova que o
responsável pela realização das contratações em análise faleceu no
dia 1°/01/2003.
É sabido que a morte, como fato jurídico que é, acarreta consequências
na esfera do Direito e, nesses termos, a dimensão sancionatória
extingue-se com a morte do gestor, visto que o cumprimento da
sanção é personalíssimo, não ultrapassando a pessoa do condenado.
(...)
Em face do exposto, considerando o fato das irregularidades apuradas
serem passíveis tão somente de advertência e aplicação de multa,
determino o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito,
de conformidade com o art. 267, inciso IX do CPC, em virtude do
falecimento do gestor devidamente comprovado nos autos.
Há precedentes do Tribunal de Contas da União nesse sentido,
conforme Acórdão abaixo transcrito:
Entendo, portanto, que o TCU pode conhecer do recurso, mas, no
mérito, deve negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos da
deliberação vergastada, sem prejuízo de tornar sem efeito a
multa aplicada ao responsável falecido, diante do princípio da
pessoalidade da pena (grifos nossos). (AC 1281/2005 — Primeira
Câmara — Relator: Ministro Guilherme Palmeira — Julgamento:
28/06/2005). (g.n.)
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 por declarar a extinção do processo em relação ao senhor
Alvany Gomes de Siqueira, em razão de seu falecimento;
3.2 mantendo-se incólume a tramitação dos presentes autos
em relação ao outro responsável, por proceder a CITAÇÃO do
senhor Sebastião Pereira Pacheco, nos termos do art. 56, incisos
II da LC 621/2012 e art. 207, inciso I da Resolução nº 261/2013
para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresente razões
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de justificativa para as ocorrências indicadas nos respectivos itens
da ITI 1362/2014, com remessa ao gestor de cópia do Relatório
Técnico Contábil RTC 341/2014 e da Instrução Técnica Inicial ITI
1362/2014 da 4ª Secretaria de Controle Externo.
3.3 pela notificação ao responsável de que poderá exercer
sua defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no
art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2822/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Declarar a extinção do processo sem resolução do mérito
em relação ao senhor Alvany Gomes de Siqueira, em razão de seu
falecimento;
2. Manter incólume a tramitação deste processo em relação ao
Sr. Sebastião Pereira Pacheco, determinando a citação do aludido
responsável, nos termos do art. 56, incisos II da LC 621/2012 e
art. 207, inciso I da Resolução nº 261/2013 para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente razões de justificativa para as ocorrências
indicadas nos respectivos itens da ITI 1362/2014, com remessa ao
gestor de cópia do Relatório Técnico Contábil RTC 341/2014 e da
Instrução Técnica Inicial ITI 1362/2014;
3. Notificar o citado responsável, informando-lhe que poderá exercer
sua defesa por todos os meios em direito admitidos, e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no
art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando
do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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 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, 21 de outubro 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
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
ACÓRDÃO TC-508/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7516/2010
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEIS - MANOEL PAULO PIMENTEL DA SILVEIRA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - EXERCÍCIO DE 2009 – 1) QUESTÃO
DE ORDEM - CONVALIDAR VOTO DO RELATOR ORIGINAL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI – 2) EXCLUIR
RESPONSABILIDADE DO SR. MANOEL PAULO PIMENTEL DA
SILVEIRA – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
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COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária da Câmara
Municipal de São José do Calçado, referente ao exercício financeiro
de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira, Presidente da Câmara Municipal.
Devidamente citado para apresentar justificativas quanto à ausência
de sistema de controle interno naquela Câmara por meio da Decisão
Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64), estas foram oferecidas e
acolhidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1757/2013, expedida
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC (fls.
114/124) e no Parecer Ministerial de fls. 128/13.
Ocorre que, no transcorrer da instrução processual, quando da
elaboração da Instrução Técnica Conclusiva, foi identificada questão
pontual e de extrema gravidade, relacionada ao pagamento irregular
de subsídio aos vereadores do município, que remontaria ao ano
2000 e que não fora objeto de citação, conforme destaque no trecho
a seguir transcrito:
No curso da confecção desta ITC, verificou-se a existência de uma
situação que não consta no processo como irregularidade e por isso
não poderia ser tratada como tal. A lei de fixação do subsídio é
ilegal por contrariar a Lei Orgânica Municipal, artigo 20,inciso V2.
Conforme consta na ata de aprovação da lei (fls 24/30), a sessão
foi realizada no dia 24 de outubro de 2008. Porém, a LOM estipula
claramente que a data limite para fixação de subsídio é de 15 de
setembro do último ano da legislatura anterior àquela que passará
vigorar o novo valor. Cita-se que consta na Ata da reunião de
aprovação uma observação feita pelo vereador Fabiano Rodrigues
(fl 28) afirmando que a data estava sendo desrespeitada e que
achava esse ato “imoral”. A Lei nº 1.521/2008 foi aprovada com a
fixação dos subsídios dos vereadores e da verba indenizatória para
o Presidente da Câmara Municipal. Logo, não somente os valores
recebidos como verba de indenização foram ilegais, mas todo o valor
pago aos vereadores que tenha tido como base citada lei municipal
aprovada bem além da data limite prevista na LOM.
Como forma de valorar os pagamentos a maior, demonstra-se uma
tabela comparando os valores efetivamente pagos com base na lei
com vício com o valor da última legislatura. Ressalta-se que são
nove vereadores em virtude da cidade possuir menos de 15.000
habitantes, já que no CENSO 2000 a população era de 10.481 e no
CENSO de 2010 de 10.417, conforme dados colhidos no IBGE.
A tabela abaixo levou em consideração os dados informados pelas
fichas financeiras presentes entre as folhas 31 e 39.
NOME
Manoel Paulo
Pimentel da
Silveira ****
Edson Wilson
França
Joaquim
Geraldo
Teixeira Muzy
José Ailton
Cardoso Boca
Luiz Cláudio
Castanheira
de Moraes
Osires Anito
Teixeira
Delatorre
Paulo Sérgio
Simões
Warley Lobo
Teixeira
José Poubel
Cardoso
Total

SUBSÍDIO
ANUAL EM
2008*
R$44.640,00

SUBSÍDIO
ANUAL EM
2009**
R$62.160,00

DIFERENÇA
EM REAIS
R$17.520,00

DIFERENÇA
EM VRTE
***
7.355,164

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$33.600,00

R$44.400,00

R$10.800,00

4.534,005

R$302.400,00 R$417.360,00 R$103.920,00 43.627,204

* Valor unitário fixado em 2004 de R$ 2.800,00, conforme Lei
1.266/04, pago em doze meses.
** Valor Unitário fixado em 2008 de R$ 3.700,00, conforme Lei
1..521/08, pago em doze meses.
*** Valor unitário da VRTE em 2013 como sendo R$ 2,3820
**** Valor acrescido de R$ 920,00 em 2008 decorrentes do artigo 2º
da Lei 1.266/04 e de 40% sobre o subsídio em 2009 (R$ 1.480,00)
conforme artigo 3º da Lei 1.521/2008, ambos referentes a verba
indenizatória.
Assim, o valor pago a maior decorrente da Lei 1.521/08 somente
no ano de 2009 foi de R$ 103.920,00 equivalendo a 43.627,204
VRTE’s.
Acrescenta-se ainda o fato do Processo TC 1215/2006, que tramita
com o Processo TC 2839/2006 apensado, possuir irregularidade
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semelhante apontada. A ITC nº 4271/2007, do citado processo,
aponta que o mesmo fato, votação de lei de fixação de subsídio após
a data de 15 de setembro, também ocorreu no ano de 2004 para a
legislatura 2005/2008. Ou seja, para apurar de maneira global os
reais valores envolvidos deve-se retroagir até o ano de 2000, no
mínimo, para verificação se a lei votada naquele ano foi concebida
sem vício e dessa forma calcular os valores pagos a maior até os
dias atuais. Consequentemente, o valor pago de verba indenizatória
também foi questionado, conforme ITC 594/2007.
Abaixo, segue parte do texto original da ITC 4271/2007, incluindo
pensamento do conceituado jurista Hely Lopes Meirelles sobre o
assunto:
Quando o legislador definiu, na Lei Orgânica Municipal, data anterior
às eleições para a fixação dos subsídios que vigorarão para a
legislatura seguinte, ficou clara a intenção de coibir a prática de
legislar em causa própria.
Partilhando do mesmo raciocínio, estatui Hely Lopes Meirelles:
Quanto ao princípio da anterioridade, ou seja, a obrigatoriedade de
fixação da remuneração em cada legislatura para a subseqüente,
portanto antes do conhecimento dos novos eleitos, que não vinha
expresso na redação dada pela EC 19, de 1998, ao inciso VI do art.
29, observamos que voltou a ser introduzido explicitamente pela EC
25, de 2000. De qualquer modo, sua incidência sempre foi inegável,
com fundamento nos princípios da moralidade e da impessoalidade,
que norteiam todos os atos da Administração Pública. Novamente
inserido no texto constitucional, seu atendimento é de rigor,
devendo as leis orgânicas municipais considerar sua imperatividade.
(in Direito Municipal Brasileiro. 12ª edição – São Paulo: Malheiros,
2001, p. 595)
Com base na imperatividade dos princípios invocados pelo mestre
Hely Lopes Meirelles, os quais reforçam o entendimento desta Corte
de Contas, esculpido na Resolução TC nº 192/2003, o subsídio
dos agentes políticos, para esta legislatura, deve ser igual à
remuneração percebida com base na última lei válida, ou seja, a Lei
nº 1.077/2000.
Considerando que o período de tempo pode ser maior que as
legislaturas 2005/2008 e 2009/2012 e a atual, caberia a avaliação
dos benefícios de se estabelecer uma auditoria especial, com a
abertura de apuração de valores de outros anos e das outras
legislaturas, em virtude da possibilidade de ressarcimento de
valores significativos pelos respectivos Ordenadores de Despesas.
Dessa forma, registra-se esse ponto a fim de que sirva de subsídio
em caso de futuras apurações dos valores pagos sob a forma de lei
aprovada com vício formal.
Confrontado com a questão, o Ministério Público de Contas, em
Parecer lavrado às fls. 128/131, assim se manifestou:
Preceitua o art. 38, parágrafo único, da Res. TC n. 261/13 que
“quando da elaboração do parecer a que se refere o inciso II deste
artigo, verificando o Ministério Público junto ao Tribunal a ocorrência
de irregularidades que não constaram da instrução ou a ausência
de agentes na relação processual, essas poderão ser objeto de
instrumento em apartado, sem prejuízo da continuidade do feito.”
Por sua vez, o art. 281 da aludida resolução determina: “verificada a
necessidade de ser examinada a matéria em processo distinto, para
assegurar a observância dos princípios da celeridade e da eficiência,
deverá ser formado processo apartado, de natureza semelhante ou
diversa do processo originário, mediante o desmembramento ou
reprodução de peças do processo original.”
Dessa forma, demonstrada a existência de vultoso dano ao erário,
não objeto de análise nestes autos, devem ser formados autos
apartados visando à responsabilização dos agentes e o ressarcimento
do erário.
Assim, apesar da Instrução Técnica Inicial ITI nº 972/2010 opinar
pela citação do responsável para apresentação de justificativas que
julgasse necessárias apenas em relação a “ausência de sistema de
controle interno”, tal não é motivo determinante para caracterizar
preclusa qualquer possibilidade de fiscalização na Câmara de São
José do Calçado.
Afiguram-se nos autos fortes indícios de dano configurado ao
erário do Município de São José do Calçado, carente de adequado e
específico procedimento de fiscalização no pagamento de subsídios
de vereadores daquele município e que remontam a R$103.920,00
somente no exercício 2009.
Não é outra a manifestação do Ministério Público de Contas ao
invocar a competência deferida ao parquet, prevista no art. 38,
Parágrafo Único, do Regimento Interno.
Desse modo, na esteira do pensamento externado pela Área
Técnica deste Tribunal por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1757/2013 e do Parecer Ministerial, divergindo parcialmente do
Relator, VOTO no seguinte sentido:
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ACOLHER as razões de justificativa quanto ao objeto da Citação
consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64),
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira sobre ato nele contido e, com fundamento no art. 207, III
do Regimento Interno DETERMINAR o seu arquivamento;
EXTRAIR cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC 1757/2013,
fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131, autuando-as em
apartado, na forma do art. 281 do Regimento Interno (Resolução TC
nº. 261/13), com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle
Externo para apuração de irregularidades no pagamento de subsídios
dos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir
do ano de 2000;
DETERMINAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de São José
do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas as
leis que reajustaram os subsídios dos vereadores a partir do ano
2000 com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões
de aprovação daquelas leis e cópia das fichas financeiras a partir do
ano 2000.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária da
Câmara Municipal de São José do Calçado, referente ao exercício
financeiro de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo
Pimentel da Silveira.
A 4ª Controladoria Técnica elabora o Plano de Auditoria Ordinária nº
300/2010 ( fls. 01 a 04 ) e também o Plano de Auditoria Ordinária –
Engenharia nº 306/2010 ( fls. 05 a 07 ).
Às fls. 08 a 18, a 4ª Controladoria Técnica elabora o Relatório de
Auditoria RA-O 191/2010, onde foram apontados os seguintes
indícios de irregularidades :
5.3.1.1 Pagamento de verba indenizatória em desacordo com a
Constituição Federal
5.4.1 Ausência de Sistema de Controle Interno
Às fls. 42 a 45, a 4ª Controladoria Técnica elabora o Relatório de
Auditoria Ordinária – Engenharia RA-O 189/2010, onde verifica
que a Câmara Municipal de São José do Calçado, no exercício de
2009, não firmou contratos de obras e/ou serviços de engenharia
através de procedimento licitatório. Houve apenas contratação de
serviços de reforma do prédio da Câmara, resultando numa despesa
inferior ao limite estabelecido na Lei 8.666/93, para que a licitação
seja exigível ( fora do escopo da referida Auditoria ), não havendo,
portanto, qualquer contrato que deva ser objeto de exame.
A mesma Controladoria Técnica elabora a Instrução Técnica Inicial ITI
nº 972/2010 em 19.10.2010, opinando pela citação do responsável
para apresentação de justificativas que julgar necessárias apenas
em relação a “ausência de sistema de controle interno”.
A Chefia da 4ª Controladoria Técnica, em 19.10.2010, manifesta-se
no sentido de que seja afastado o outro indício de irregularidade,
“Pagamento de verba indenizatória em desacordo com a Constituição
Federal”, fls. 55 a 58, considerando os procedimentos que esta Corte
vem adotando, com base na Instrução Normativa 03/20098, vigente
à época.
Este posicionamento foi acompanhado pela Controladoria Geral
Técnica (fls. 59).
Às fls. 62 a 63, o Conselheiro Substituto, Dr. Marco Antônio da Silva,
acompanhando o entendimento da 4ª Controladoria, vota pela
citação do Sr. Manoel Paulo Pimentel da Silveira para apresentação de
justificativas em relação ao indício de irregularidade remanescente
e é acompanhado, por unanimidade pelo Plenário desta Corte de
Contas na sessão do dia 04.11.2010, conforme Decisão Preliminar
TC-0574/2010, de 04.11.2010, e Termo de Citação nº 0654/2010.
Às fls. 68 a 110, o Sr. Manoel Paulo Pimentel da Silveira apresenta
suas justificativas a apresenta documentação pertinente.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC elabora
a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1757/2013 opinando pelo
afastamento da irregularidade remanescente.
Em “Considerações Adicionais”, a supracitada Unidade Técnica
discorre sobre o item “Pagamento de verba indenizatória em
desacordo com a Constituição Federal”, cujo afastamento foi
sugerido pela Chefia da 4ª Controladoria Técnica, ressaltando que a
lei de fixação do subsídio é ilegal, porque aprovada em 24.10.2008,
enquanto a Lei Orgânica Municipal estipula que esta lei deveria ter
sido aprovada até 15.09.2008 e que o valor pago a maior decorrente
da Lei 1.521/08 somente no ano de 2009 foi de R$ 103.920,00
equivalendo a 43.627,204 VRTE’S.
Conclui a presente Instrução opinando por:
5.2.1 Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade
do senhor Manoel Paulo Pimentel da Silveira pelo ato auditado;
5.2.2 Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da
Lei Complementar 621/2012, que o atual gestor verifique as
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condições de criação da lei de fixação para a legislatura 2013/2016,
certificando-se que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer, fls. 128 a 131,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, acompanhando
o entendimento da 4ª Controladoria Técnica e Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, pugna pelo seguinte:
1 – não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art.
207,III, da Resolução TC nº 261/13;
2 – sejam extraídas cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC
1757/2013, fls. 114/124, autuando-as em apartado, na forma do art.
281 da Resolução TC nº 261/13, com posterior remessa à Secretaria
Geral de Controle Externo para apuração de irregularidades no
pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São
José do Calçado a partir do ano de 2000, devendo, para instrução do
feito, serem requisitadas cópias de todas as leis que reajustaram os
subsídios dos Edis a partir daquele ano, documentos comprobatórios
de votação e publicação das normas, bem assim das respectivas
fichas financeiras.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
RELATÓRIO DE AUDITORIA. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. DETERMINAÇÕES.
ARQUIVAMENTO.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que o assunto abordado pelo NEC
em “Considerações Adicionais” na ITC 1757/2013 ( fls. 121/123
) - irregularidade contida no item 5.3.1.1 Pagamento de verba
indenizatória em desacordo com a Constituição Federal - foi afastado
pelo Plenário desta Corte de Contas na sessão de 04.11.2010 (
Decisão TC-0574/2010 ), quando, por unanimidade, acatou o voto
do Auditor Substituto de Conselheiro MARCO ANTÔNIO DA SILVA,
que, por sua vez acompanhou o posicionamento da Área Técnica. O
que me impede de analisar o pleito ministerial.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, concordando integralmente com a 4ª Controladoria Técnica
e Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC ( em
sua conclusão ), discordando parcialmente com o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO por acolher as razões de justificativa
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira.
VOTO também no seguinte sentido:
- Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
Complementar 621/2012, que o atual gestor verifique as condições
de criação da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificandose que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
– não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art.
207,III, da Resolução TC nº 261/13;
É como VOTO.
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária,
realizada na Câmara Municipal de São José do Calçado, referente
ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo
Pimentel da Silveira, Presidente.
Em conformidade com o Plano de Fiscalização nº 300/2010, fls.
01/04, bem como o Plano de Auditoria Ordinária – Engenharia
nº 306/2010 (fls. 05 a 07), a 4ª Controladoria Técnica, elaborou
o Relatório de Auditoria nº RA-O nº 191/2010, às fls. 08/18,
constatando possíveis irregularidades, quais sejam, verbis:
5.3.1.1 Pagamento de verba indenizatória em desacordo com a
Constituição Federal;
5.4.1 Ausência de Sistema de Controle Interno.
A Chefia da 4ª Controladoria Técnica e a Controladoria Geral Técnica
(fls. 55/59), manifestaram-se pelo afastamento da irregularidade
relativa ao item 5.3.1.1 - Pagamento de verba indenizatória, em
desacordo com a Constituição Federal, em razão da Instrução
Normativa nº 03/2008, vigente à época, sendo acompanhada por
este Conselheiro Substituto.
Na sequencia dos atos e fatos, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 1757/2013 (fls. 114/124), opinou pelo
afastamento da irregularidade remanescente (Ausência de Sistema
de Controle Interno), acolhendo as razões de justificativa, excluindo
a responsabilidade do senhor Manoel Paulo Pimentel da Silveira pelo
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ato auditado, bem como pela expedição de recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado às folhas 128/131,
opinou nos seguintes termos, verbis:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art. 207,
III, da Resolução TC nº. 261/13;
2 – sejam extraídas cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC
1757/2013, fls. 114/124, atuando-as em apartado, na forma do art.
281 da Resolução TC nº. 261/13, com posterior remessa à Secretaria
Geral de Controle Externo para apuração de irregularidades no
pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São
José do Calçado a partir do ano de 2000, devendo, para instrução do
feito, serem requisitadas cópias de todas as leis que reajustaram os
subsídios dos Edis a partir deste ano, documentos comprobatórios
de votação e publicação das normas, bem assim das respectivas
fichas financeiras.
O Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, nos
termos do voto de folhas 135/140, acompanhou o entendimento
da área técnica, discordou parcialmente do Parquet de Contas, bem
como pela expedição de recomendação e arquivamento dos autos.
O então Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti,
através de voto de vista, às folhas 145/149, divergiu em parte do
entendimento do Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
manifestando-se pelo acolhimento das razões de justificativa quanto
ao objeto da Citação consubstanciada na Decisão Preliminar TC nº
0574/2010 (fls. 64), excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel
Paulo Pimentel da Silveira, determinando arquivamento, extração
de cópias dos documentos, de fls. 22/39, da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1757/2013, fls. 114/124, e do Parecer Ministerial,
fls. 128/131, autuando-as, em apartado, na forma do art. 281 do
Regimento Interno (Resolução TC nº. 261/13).
Votou, ainda, no sentido de que fosse remetido os autos à Secretaria
Geral de Controle Externo para apuração de irregularidades no
pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São
José do Calçado a partir do ano de 2000, bem como pela expedição
de determinação ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado.
Ato contínuo, vieram os autos a este Magistrado de Contas para
emissão de relatório e voto para deliberação do Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do artigo 29 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, conclusivamente,
assim se posicionou conclusivamente, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1757/2013 (fls. 114/124), como transcrito,
verbis:
[...]
5. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
5.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO nº 191/2010
na Câmara Municipal de São José do Calçado, relativo ao exercício de
2009, entende-se que deve ser afastada a irregularidade analisada
no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
5.2 Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
5.2.1 Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade
do senhor Manoel Paulo Pimentel da Silveira pelo ato auditado;
5.2.2 Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da
Lei Complementar nº 621/2012, que o atual gestor verifique as
condições de criação da lei de fixação para a legislatura 2013/2016,
certificando-se que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
Lado outro, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos
do Parecer, exarado, às folhas 128/131, opinou da seguinte forma,
litteris:
[...]
III – DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NÃO
APURADOS NOS AUTOS
O NEC, com perspicácia, detectou a existência de irregularidade
que não foi objeto de análise nos presentes autos, é dizer, o
pagamento de subsídios dos vereadores fixados em contrariedade
ao disposto na Lei Orgânica Municipal, o que redundou, apenas no
exercício de 2009, no prejuízo de R$ 103.920,00 equivalendo a
43.627,204 VRTE’s, conforme se denota do seguinte excerto da ITC
n° 1757/2013:
No curso da confecção desta ITC, verificou-se a existência de uma

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
situação que não consta no processo como irregularidade e por isso
não poderia ser tratada como tal. A lei de fixação do subsídio é ilegal
por contrariar a Lei Orgânica Municipal, artigo 20, inciso V. Conforme
consta na ata de aprovação da lei (fls. 24/30), a sessão foi realizada
no dia 24 de outubro de 2008. Porém, a LOM estipula claramente que
a data limite para fixação de subsídio é de 15 de setembro do último
ano da legislatura anterior àquela que passará vigorar o novo valor.
Cita-se que consta na Ata da reunião de aprovação uma observação
feita pelo vereador Fabiano Rodrigues (fl 28) afirmando que a data
estava sendo desrespeitada e que achava esse ato “imoral”. A Lei nº
1.521/2008 foi aprovada com a fixação dos subsídios dos vereadores
e da verba indenizatória para o Presidente da Câmara Municipal.
Logo, não somente os valores recebidos como verba de indenização
foram ilegais, mas todo o valor pago aos vereadores que tenha tido
como base citada lei municipal aprovada bem além da data limite
prevista na LOM.
Como forma de valorar os pagamentos a maior, demonstra-se uma
tabela comparando os valores efetivamente pagos com base na lei
com vício com o valor da última legislatura. Ressalta-se que são
nove vereadores em virtude da cidade possuir menos de 15.000
habitantes, já que no CENSO 2000 a população era de 10.481 e no
CENSO de 2010 de 10.417, conforme dados colhidos no IBGE.
A tabela abaixo levou em consideração os dados informados pelas
fichas financeiras presentes entre as folhas 31 e 39. [...]
Assim, o valor pago a maior decorrente da Lei nº 1.521/08 somente
no ano de 2009 foi de R$ 103.920,00 equivalendo a 43.627,204
VRTE’s.
Preceitua o art. 38, parágrafo único, da Res. TC n. 261/13 que
“quando da elaboração do parecer a que se refere o inciso II deste
artigo, verificando o Ministério Público junto ao Tribunal a ocorrência
de irregularidades que não constaram da instrução ou a ausência
de agentes na relação processual, essas poderão ser objeto de
instrumento em apartado, sem prejuízo da continuidade do feito.”
Por sua vez, o art. 281 da aludida resolução determina: “verificada a
necessidade de ser examinada a matéria em processo distinto, para
assegurar a observância dos princípios da celeridade e da eficiência,
deverá ser formado processo apartado, de natureza semelhante ou
diversa do processo originário, mediante o desmembramento ou
reprodução de peças do processo original.”
Dessa forma, demonstrada a existência de vultoso dano ao erário,
não objeto de análise nestes autos, devem ser formados autos
apartados visando à responsabilização dos agentes e o ressarcimento
do erário.
IV – CONCLUSÃO
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art. 207,
III, da Resolução TC nº. 261/13;
2 – sejam extraídas cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC nº
1757/2013, fls. 114/124, atuando-as em apartado, na forma do art.
281 da Resolução TC nº. 261/13, com posterior remessa à Secretaria
Geral de Controle Externo para apuração de irregularidades no
pagamento de subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São
José do Calçado a partir do ano de 2000, devendo, para instrução do
feito, serem requisitadas cópias de todas as leis que reajustaram os
subsídios dos Edis a partir deste ano, documentos comprobatórios
de votação e publicação das normas, bem assim das respectivas
fichas financeiras.
Na sequencia, frisa-se que o Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, nos termos do voto de folhas 135/140,
acompanhou o entendimento da área técnica, discordou parcialmente
do Parquet de Contas, bem como pela expedição de recomendação e
arquivamento dos autos, verbis:
[...]
Compulsando os autos, verifico que o assunto abordado pelo NEC
em “Considerações Adicionais” na ITC 1757/2013 (fls. 121/123)
- irregularidade contida no item 5.3.1.1 Pagamento de verba
indenizatória em desacordo com a Constituição Federal - foi afastado
pelo Plenário desta Corte de Contas na sessão de 04.11.2010
(Decisão TC-0574/2010), quando, por unanimidade, acatou o voto
do Auditor Substituto de Conselheiro MARCO ANTÔNIO DA SILVA,
que, por sua vez acompanhou o posicionamento da Área Técnica. O
que me impede de analisar o pleito ministerial.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, concordando integralmente com a 4ª Controladoria Técnica
e Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC (em
sua conclusão), discordando parcialmente com o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO por acolher as razões de justificativa
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
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Silveira.
VOTO também no seguinte sentido:
- Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
Complementar 621/2012, que o atual gestor verifique as condições
de criação da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificandose que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
– não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art. 207,
III, da Resolução TC nº 261/13.
O Eminente Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, nos
termos do voto de vista, de folhas 145/149, divergiu, em parte,
do entendimento do Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
manifestando-se nos seguintes termos:
[...]
Assim, apesar da Instrução Técnica Inicial ITI nº 972/2010 opinar
pela citação do responsável para apresentação de justificativas que
julgasse necessárias apenas em relação a “ausência de sistema de
controle interno”, tal não é motivo determinante para caracterizar
preclusa qualquer possibilidade de fiscalização na Câmara de São
José do Calçado.
Afiguram-se nos autos fortes indícios de dano configurado ao
erário do Município de São José do Calçado, carente de adequado e
específico procedimento de fiscalização no pagamento de subsídios
de vereadores daquele município e que remontam a R$103.920,00
somente no exercício 2009.
Não é outra a manifestação do Ministério Público de Contas ao
invocar a competência deferida ao Parquet, prevista no art. 38,
Parágrafo Único, do Regimento Interno.
Desse modo, na esteira do pensamento externado pela Área Técnica
deste Tribunal por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
1757/2013 e do Parecer Ministerial, divergindo parcialmente do
Relator, VOTO no seguinte sentido:
1. ACOLHER as razões de justificativa quanto ao objeto da Citação
consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64),
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira sobre ato nele contido e, com fundamento no art. 207, III
do Regimento Interno DETERMINAR o seu arquivamento;
2. EXTRAIR cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC 1757/2013,
fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131, autuando-as em
apartado, na forma do art. 281 do Regimento Interno (Resolução TC
nº. 261/13), com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle
Externo para apuração de irregularidades no pagamento de subsídios
dos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir
do ano de 2000;
3. DETERMINAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas
as leis que reajustaram os subsídios dos vereadores a partir do ano
2000 com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões
de aprovação daquelas leis e cópia das fichas financeiras a partir do
ano 2000.
Registre-se, que na Sessão da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas,
realizada em 28/05/2014, na ocasião submeti os presentes autos
à apreciação daquele Colegiado, vez que existem posicionamentos
divergentes entre os Eminentes Conselheiros, além do que a Relatoria
dos autos pertence a este Conselheiro Substituto, motivo pelo qual
entendo que a competência para deliberar sobre o assunto em pauta
é do Plenário desta Corte de Contas, objetivando a pacificação da
matéria.
Entrementes, constato que o voto inicial foi do Eminente Conselheiro,
Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, seguido do voto de vista do então
Relator, Eminente Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti.
Entretanto, preliminarmente, verifico que a relatoria da Câmara
Municipal de São José do Calçado, relativa ao exercício de 2009,
pertence ao Conselheiro afastado, Dr. Valci José Ferreira de Souza,
cujo voto inicial deveria ser proferido pelo então Conselheiro
Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, razão pela qual entendo que
se deve chamar o feito a ordem, a fim de evitar nulidade de relatoria
nos atos até aqui praticados.
Assim, entendo que a partir da colocação dos presentes autos
em pauta pelo Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, devem ser considerados nulos, vez que o artigo 29, inciso
II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013, assim dispõe, litteris:
Artigo 29. Compete ao Conselheiro: [...]
II - presidir a instrução dos processos que lhe forem distribuídos;
[...]
Assim sendo, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, entendo
que a posição trazida pelo Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto reflete a posição a ser adotada neste caso, vez que o
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Conselheiro mencionou a posição fática deste Relator, relativamente
ao item 5.3.1.1 (Pagamento de verba indenizatória em desacordo
com a Constituição Federal), sendo este afastado pelo Plenário desta
Corte de Contas na sessão de 04.11.2010, conforme Decisão TC nº
0574/2010, razão pela qual deixou de analisar o pleito ministerial.
Desse modo, é de se adotar a posição do Eminente Conselheiro,
Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, conforme externada às folhas
135/140.
Diante do exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica
e divergindo parcialmente do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO no sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
assim delibere:
a) ARQUIVEM-SE os presentes autos, com fundamento no art. 207,
III do Regimento Interno desta Corte de Contas, em razão da não
apuração de transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
b) DETERMINE ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado, na forma do inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº 621/2012, que verifique as condições de criação
da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificando-se que a
Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
I - Relatório
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria
tratada no voto do Conselheiro em Substituição, Marco Antônio da
Silva, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu elaborar o
voto-vista que neste instante submeto a este Plenário, precedido do
breve relatório.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Auditoria
Ordinária realizada na Câmara Municipal de São José do Calçado,
referente ao exercício 2009, gestão de responsabilidade do senhor
Manoel Paulo Pimentel da Silveira, deflagrada para proceder às
verificações necessárias à instrução do julgamento das contas anuais,
o que inclui a Auditoria realidade pelos técnicos de engenharia,
trabalhos que deram origem aos relatórios RA-O 191/2010 e RA-O
189/2010.
A partir dos relatórios de auditoria aqui mencionados, procedeu-se
à citação do gestor responsável (Decisão Preliminar TC 0574/2010),
este apresentou suas razões de justificativa, que foram objeto de
análise na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1757/2013.
Em sua peça, o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
ilustre Procurador de Contas, Luciano Vieira, destacou a importância
da atuação preventiva do Controle Interno, ainda não instituído na
Câmara Municipal, sem deixar de considerar, porém, que o Tribunal
de Contas, por meio da Resolução TC n. 227/2011, com as alterações
da Resolução TC n. 257/2013, permitira aos órgãos municipais e
estaduais que atendesse a essa exigência constitucional até agosto
de 2013.
De outro lado, destacou o representante do órgão ministerial
a existência de indícios de irregularidades nos pagamentos de
subsídios de vereadores, que redundaram em prejuízo de 103.920,00
equivalentes a 43.627,204 VRTE, somente no exercício de 2009, por
conta do que propõe sejam extraídas cópias dos documentos de
fls. 22-39 e da ITC n. 1757/2013, fls. 114-124, autuando-as em
autos apartados, para apuração de irregularidades no pagamento de
subsídios dos vereadores, a partir do ano 2000.
Nestes autos, ante a ausência de transgressão à norma legal ou
regulamentar, pugna o Parquet pelo arquivamento do feito.
Depois disso, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, apresentou
voto, cujo teor, em síntese é o seguinte:
... verifico que o assunto abordado pelo NEC em “Considerações
Adicionais” na ITC 1757/2013 ( fls. 121/123 ) - irregularidade
contida no item 5.3.1.1 Pagamento de verba indenizatória em
desacordo com a Constituição Federal - foi afastado pelo Plenário
desta Corte de Contas na sessão de 04.11.2010 ( Decisão TC0574/2010 ), quando, por unanimidade, acatou o voto do Auditor
Substituto de Conselheiro MARCO ANTÔNIO DA SILVA, que, por
sua vez acompanhou o posicionamento da Área Técnica. O que me
impede de analisar o pleito ministerial.
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, concordando integralmente com a 4ª Controladoria Técnica
e Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC (em
sua conclusão), discordando parcialmente com o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO por acolher as razões de justificativa
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira.
VOTO também no seguinte sentido:
- Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
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Complementar 621/2012, que o atual gestor verifique as condições
de criação da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificandose que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
– não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, pelo arquivamento dos autos com espeque no art. 207,
III, da Resolução TC nº 261/13;
Nessa mesma ocasião, quando se realizou a sessão plenária n.
62/2013, de 10 de setembro de 2013, o Conselheiro em Substituição,
João Luiz Cotta Lovatti, pediu vista dos autos, em face do que
apresentou voto-vista na 71ª sessão plenária, realizada em 10 de
outubro de 2013, cujo teor, em síntese, segue adiante transcrito.
Assim, apesar da Instrução Técnica Inicial ITI nº 972/2010 opinar
pela citação do responsável para apresentação de justificativas que
julgasse necessárias apenas em relação a “ausência de sistema de
controle interno”, tal não é motivo determinante para caracterizar
preclusa qualquer possibilidade de fiscalização na Câmara de São
José do Calçado.
Afiguram-se nos autos fortes indícios de dano configurado ao
erário do Município de São José do Calçado, carente de adequado e
específico procedimento de fiscalização no pagamento de subsídios
de vereadores daquele município e que remontam a R$103.920,00
somente no exercício 2009.
Não é outra a manifestação do Ministério Público de Contas ao
invocar a competência deferida ao Parquet, prevista no art. 38,
Parágrafo Único, do Regimento Interno.
Desse modo, na esteira do pensamento externado pela Área
Técnica deste Tribunal por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1757/2013 e do Parecer Ministerial, divergindo parcialmente do
Relator, VOTO no seguinte sentido:
1. ACOLHER as razões de justificativa quanto ao objeto da Citação
consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64),
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira sobre ato nele contido e, com fundamento no art. 207, III
do Regimento Interno DETERMINAR o seu arquivamento;
2. EXTRAIR cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC 1757/2013,
fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131, autuando-as em
apartado, na forma do art. 281 do Regimento Interno (Resolução TC
nº. 261/13), com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle
Externo para apuração de irregularidades no pagamento de subsídios
dos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir
do ano de 2000;
3. DETERMINAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas
as leis que reajustaram os subsídios dos vereadores a partir do ano
2000 com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões
de aprovação daquelas leis e cópia das fichas financeiras a partir do
ano 2000.
Em 07 de maio de 2014, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
despachou nos autos informando que este processo, na verdade,
pertence à Relatoria do Conselheiro Valci Ferreira, conforme Portaria
n. 02/2008, e que, nesse contexto, o Conselheiro em Substituição
João Luiz Cotta Lovatti proferiu voto-vista em um feito da Relatoria
que lhe competia exercer no momento em que apresentou o seu
voto (f. 151-152).
De posse dos autos, o Conselheiro em Substituição Marco Antônio
da Silva levou à Sessão de 28 de maio de 2014, proposta de
encaminhamento do feito para julgamento em Plenário, sob o
argumento de que o julgamento de mérito já havia sido iniciado,
propositura acolhida pelo colegiado da 1ª Câmara, Decisão TC
3392/2014.
Logo depois, na Sessão Plenária de 24 de junho do corrente ano, o
Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva, preliminarmente,
propôs dessa vez a anulação dos votos já proferidos nos autos
pelo Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e pelo Conselheiro
em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, segundo expõe, força do
disposto no art. 29, II, da Regimento Interno.
No mérito, assinala que adota a posição do eminente Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, externada nas fls. 135-140, para,
acompanhando a área técnica e divergindo parcialmente do
Ministério Público, votar no sentido de que o Tribunal assim delibere:
a) ARQUIVEM-SE os presentes autos, com fundamento no art. 207,
III do Regimento Interno desta Corte de Contas, em razão da não
apuração de transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
b) DETERMINE ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado, na forma do inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº 621/2012, que verifique as condições de criação
da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificando-se que a
Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada.
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É o relatório, passo a votar.
II - Fundamentação
Cuidando inicialmente da questão preliminar atinente a possível
nulidade suscitada pelo Conselheiro em Substituição Marco Antônio
da Silva, devo dizer que não encontrei qualquer elemento ou fato
ensejador de vício que pudesse invalidar os votos apresentados pelo
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e pelo Conselheiro em
Substituição, João Luiz Cotta Lovatti.
O que se percebe é que o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto apresentou voto como se fora o Relator, quando na verdade
o processo é da competência do Conselheiro em Substituição, João
Luiz Cotta Lovatti, que acabou apresentando voto de vista.
Sobre as regras de competência é preciso se ter em conta, além do
que dispõem as normas do Regimento Interno deste Tribunal, que a
sistemática prevista no Processo Civil brasileiro fundamenta-se no
princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no art. 87 do CPC,
que por sua vez encontra raízes na garantia constitucional do juízo
natural.
Nesse contexto, assim dispõe o art. 87 do referido diploma
processual:
Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é
proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia.
A perpetuatio jurisdictionis é uma regra de extrema importância,
e que tem como objetivo propiciar a estabilidade dos processos
judiciais, aplicando-se igualmente em processos de contas, de
fiscalização, além de outros. Pretende, ainda, essa norma resguardar
a segurança jurídica, evitando modificações de competência nos
processos em curso e impedindo dilações indevidas, com o fim
de garantir a aplicação mais eficaz do princípio constitucional da
razoável duração do processo.
Nesse contexto, surge a definição do que é competência absoluta e
das situações classificadas como competência relativa.
A competência absoluta é assim conceituada em razão da matéria,
da pessoa e da função (funcional). Nasce das leis processuais e
de organização judiciária e dos regimentos dos tribunais, não se
modifica até mesmo pela conexão ou continência, e nem pode
ser afastada, salvo nas hipóteses de impedimento ou suspeição
previstas em lei.
Por sua vez, a competência relativa pertence ao domínio do
processo, pode ser prorrogada, isto é, quando houver mais de um
juízo competente, pode ser atribuída a deles, desde que a parte ou
interessado venha a deduzi-la como matéria de defesa em sede de
exceção (art. 105 do CPC), antes de qualquer evento preclusivo.
Neste Tribunal de Contas, determina-se a competência quando o
Plenário aprova a distribuição bienal de bloco de entidades e órgãos
que cabe a cada Relatoria, instante em que se dá um fenômeno
semelhante à perpetuatio jurisdictionis.
A partir de então ficam definidas as competências originárias que
somente podem ser alteradas em face de hipóteses de impedimento
ou suspeição, pois, se assim não fosse, haveria insegurança jurídica
e violação do princípio do juiz natural.
As relatorias em nosso procedimento equivalem ao conceito de
juízo, enquanto juiz será Conselheiro ou substituto que exerça em
determinado período a competência de certa Relatoria (ou juízo).
Na situação vertida nos autos, a Relatoria em comento tem como
Juiz titular o Conselheiro Valci Ferreira, que é substituído em
períodos fixados nos termos regimentais, por Auditores substitutos
de Conselheiros.
No presente caso, exercia a competência da Relatoria do Conselheiro
Valci Ferreira, de julho de 2013 até o final de janeiro de 2014, o
Auditor João Luiz Cotta Lovatti, e foi nessa condição que proferiu
voto neste processo.
O fato de ter, como Relator, ocasionalmente, pronunciado o seu voto
depois de outro Conselheiro nenhum prejuízo traz para o juízo de
valor feito nos autos pelo Conselheiro em Substituição, João Luiz
Cotta Lovatti. Também é de somenos importância, no caso concreto,
a mera denominação de voto-vista, dado que vigora nesse caso a
norma de prevenção (artigos 106 e 219 do CPC)
Em nosso Regimento Interno a regra de prevenção é bastante clara
em mais de um dispositivo. Senão vejamos.
Art. 86 [...] § 2º Serão computados os votos já proferidos pelos
Conselheiros ou pelo Auditor em substituição, ainda que não
compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo ...
Ar.t 82 [...] § 7º Caso o pedido de vista tenha sido feito por Auditor
convocado, caberá a ele votar no lugar do Conselheiro substituído,
mesmo quando cessada a convocação, desde que tenha proferido
voto escrito nos autos.
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Na verdade, existindo voto proferido nos autos, vigora um
impedimento em relação aos demais julgadores. Vide o que prevê o
dispositivo a seguir:
Art. 86 [...] § 4º Não poderá participar da discussão e votação o
Conselheiro ou o Auditor convocado para substituí-lo quando um
deles já houver proferido o seu voto.
Ou seja, voltando o processo para o juiz prevento, Conselheiro
em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, basta que este confirme
o conteúdo de seu voto, que pode inclusive ser alterado, eis que
o resultado do julgamento, que ainda está em curso, sequer foi
proclamado, consoante o que prevê o art. 88, parágrafo único do
Regimento Interno.
Reforça essa linha de compreensão o § 3º do art. 86 do Regimento
Interno, quando assim dispõe:
§ 3º O Relator, os Conselheiros e os Auditores em substituição que já
tenham proferido seus votos poderão modificá-los até a proclamação
do resultado do julgamento ou da apreciação do processo ...
Por outro giro, é de sabença comum que vigoram no processo,
entre outros, os princípios da instrumentalidade das formas (ou da
finalidade), do aproveitamento e do prejuízo.
Tratando do princípio da finalidade o Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária em nosso procedimento, assim prescreve o art.
244:
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação
de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.
Por esse princípio tem-se que os atos processuais que forem
praticados de forma diversa da estabelecida em lei, e mesmo
assim atingirem a finalidade a que eles se destinam devem ser
considerados válidos.
O princípio da finalidade, juntamente com o princípio do não prejuízo,
constitui a chamada instrumentalidade das formas, isso porque, a
partir dele é possível extrair que a finalidade do processo é servir ao
direito material.
Assim, com essa visão, nota-se que o processo deve ser construído
com o avançar da marcha procedimental em busca de sua efetividade,
qual seja a entrega da decisão judicial ou administrativa.
O processo deve ser de regra uma marcha para frente, uma sucessão
de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é,
em nosso caso, a entrega da decisão do Tribunal de Contas. É o
instrumento de garantia de observância das regras que constituem
o devido processo legal.
É, pois, por essa razão que também incide no processo o princípio
do prejuízo, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja,
caso se realize um ato processual cuja nulidade não implique tolher
a liberdade de atuação de qualquer dos postulantes, não há que se
cogitar de nulidade processual.
Nestes autos, não trouxe o Conselheiro em substituição qualquer
fundamento fático ou jurídico que motivasse a nulidade dos votos
proferidos no processo, além de não discorrer sobre suposto prejuízo
aos interessados ou ao resultado processo que pudesse decorrer do
suposto vício apontado.
É nessa linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se
vê em julgamentos cujos precedentes seguem adiante:
1.Pas de nullité San Grief. Não será decretada a invalidade de
nenhum ato processual se o vício apontado não causar prejuízo aos
fins de justiça do processo, se não violar o direito fundamental ao
processo justo (STJ, 2ª Turma, REsp 725.984/PR, rel. Min. Humberto
Martins, j. DJ 22.09.2006, p. 251).
2. A decretação de nulidade dos atos processuais depende de efetiva
demonstração de prejuízo (STJ, 1ª Turma, RMS 18.923/PR, rela.
Min. Teori Zavascki, j. DJ 12.04.2007, p. 210).
Pretendeu o legislador, consoante o § 1º do art. 249 do CPC, que
prevaleça o interesse público de salvar o processo, exceto nas
hipóteses em que a falta de forma afronta e prejudica o próprio
interesse protegido, o que não é o caso dos autos em que não há
qualquer prejuízo para nenhum dos interessados.
Reporta-se, ainda a doutrina ao princípio do aproveitamento, a
partir do qual determina o legislador sejam aproveitados os atos
praticados, desde que não resultem em prejuízo para defesa.
Além do que, tendo em vista que a situação posta aqui nos autos
se assemelha a um conflito de competência, se levada adiante, teria
que ser tratada como um incidente processual, autuado em autos
apartados, com o sorteio de um Relator específico e suspensão do
feito principal.
III - Dispositivo
Nesse contexto, e em face de toda a matéria de fato e de direito aqui
exposta, em sede preliminar, VOTO no sentido que os autos sejam
devolvidos ao Auditor Substituto de Conselheiro, João Luiz Cotta
Lovatti, para prossiga na condução de seu voto até a proclamação
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do julgamento do presente feito.
No mérito, corroborando o entendimento do Relator, Conselheiro em
Substituição João Luiz Cotta Lovatti, VOTO para:
1. ACOLHER as razões de justificativa quanto ao objeto da Citação
consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64),
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira sobre ato nele contido e, com fundamento no art. 207, III
do Regimento Interno DETERMINAR a extinção do processo e o seu
arquivamento, nos termos do art. 427, § 3º, do Regimento Interno;
2. EXTRAIR cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC 1757/2013,
fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131, autuando-as em
apartado, na forma do art. 281 do Regimento Interno (Resolução TC
nº. 261/13), com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle
Externo para apuração de irregularidades no pagamento de subsídios
dos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir
do ano de 2000;
3. DETERMINAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas
as leis que reajustaram os subsídios dos vereadores a partir do ano
2000, com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões
de aprovação daquelas leis, e cópia das fichas financeiras a partir
do ano 2000.
É como voto.
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária,
realizada na Câmara Municipal de São José do Calçado, referente
ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo
Pimentel da Silveira, Presidente.
Em conformidade com o Plano de Fiscalização nº 300/2010, fls.
01/04, bem como do Plano de Auditoria Ordinária – Engenharia
nº 306/2010 (fls. 05 a 07), a 4ª Controladoria Técnica elaborou o
Relatório de Auditoria RA-O nº 191/2010, às fls. 08/18, constatando
possíveis irregularidades, relativas aos itens (5.3.1.1), Pagamento
de verba indenizatória em desacordo com a Constituição Federal, e
(5.4.1) Ausência de Sistema de Controle Interno.
A Chefia da 4ª Controladoria Técnica e a Controladoria Geral Técnica
(fls. 55/59), manifestaram-se pelo afastamento da irregularidade
relativa ao item 5.3.1.1 - Pagamento de verba indenizatória, em
desacordo com a Constituição Federal, em razão da Instrução
Normativa nº 03/2008, vigente à época, no que fora acompanhada
por este Conselheiro Substituto.
Na sequencia dos atos e fatos, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 1757/2013 (fls. 114/124), opinou pelo
afastamento da irregularidade remanescente (Ausência de Sistema
de Controle Interno), acolhendo as razões de justificativa, excluindo
a responsabilidade do senhor Manoel Paulo Pimentel da Silveira
pelo ato auditado, bem como pela realização de expedição de
recomendação.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado às folhas 128/131,
opinou pelo arquivamento dos autos, bem como pela extração
de cópias dos documentos, de fls. 22/39, e da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1757/2013, fls. 114/124, atuando-as em apartado.
O Eminente Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, nos
termos do voto de folhas 135/140, acompanhou o entendimento
da área técnica, discordou parcialmente do Parquet de Contas,
bem como pela realização de expedição de recomendação, como o
arquivamento dos autos.
O então Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, através de
voto de vista, às folhas 145/149, divergiu em parte do entendimento
do Conselheiro, Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, manifestando-se
pelo acolhimento das razões de justificativa quanto ao objeto da
Citação consubstanciada na Decisão Preliminar TC nº 0574/2010
(fls. 64), excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel
da Silveira, determinando arquivamento, extração de cópias dos
documentos, de fls. 22/39, da Instrução Técnica Conclusiva nº
1757/2013, fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131,
autuando-as, em apartado, na forma do art. 281 do Regimento
Interno (Resolução TC nº. 261/13), bem como pela remessa dos
autos à Secretaria Geral de Controle Externo para apuração de
irregularidades no pagamento de subsídios dos vereadores da
Câmara Municipal de São José do Calçado a partir do ano de 2000,
bem como pela expedição de determinação ao atual Presidente da
Câmara Municipal de São José do Calçado.
Frisa-se que na 21ª Sessão Ordinária realizada, em 24/06/2014,
este Relator, através do voto, de folhas 164/171, registrou que a
relatoria da Câmara Municipal de São José do Calçado, relativa ao
exercício de 2009, pertence ao Conselheiro afastado, Dr. Valci José
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Ferreira de Souza, cujo voto inicial deveria ser proferido pelo então
Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, e no caso foi
proferido pelo Eminente Conselheiro, Dr. Sério Aboudib Ferreira
Pinto, devendo tais atos ser considerados nulos.
Na sequencia dos atos e fatos, o Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, apresentou voto de vista, acostado, às
folhas 175/185, “no sentido que os autos sejam devolvidos ao
Auditor Substituto Conselheiro, João Luiz Cotta Lovatti, para que
prossiga a condução de seu voto até a proclamação do julgamento
do presente feito”.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos presentes autos
para se inteirar dos termos do voto do Eminente Conselheiro, Dr.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Após inteirar-se dos termos do voto de vista do Eminente
Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em face da questão
preliminar suscitada por este Conselheiro Substituto, no que se
refere à declaração de nulidade dos autos praticados, a partir da
colocação dos autos em pauta, transcrevo a seguir o posicionamento
do Eminente Conselheiro, verbis:
[...]
II – Fundamentação
Cuidando inicialmente da questão preliminar atinente a possível
nulidade suscitada pelo Conselheiro em Substituição Marco Antônio
da Silva, devo dizer que não encontrei qualquer elemento ou fato
ensejador de vício que pudesse invalidar os votos apresentados pelo
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e pelo Conselheiro em
Substituição, João Luiz Cotta Lovatti.
O que se percebe é que o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto apresentou voto como se fora o Relator, quando na verdade
o processo é da competência do Conselheiro em Substituição, João
Luiz Cotta Lovatti, que acabou apresentando voto de vista.
Sobre as regras de competência é preciso se ter em conta, além do
que dispõem as normas do Regimento Interno deste Tribunal, que a
sistemática prevista no Processo Civil brasileiro fundamenta-se no
princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no art. 87 do CPC,
que por sua vez encontra raízes na garantia constitucional do juízo
natural.
Nesse contexto, assim dispõe o art. 87 do referido diploma
processual:
Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é
proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia.
A perpetuatio jurisdictionis é uma regra de extrema importância,
e que tem como objetivo propiciar a estabilidade dos processos
judiciais, aplicando-se igualmente em processos de contas, de
fiscalização, além de outros. Pretende, ainda, essa norma resguardar
a segurança jurídica, evitando modificações de competência nos
processos em curso e impedindo dilações indevidas, com o fim
de garantir a aplicação mais eficaz do princípio constitucional da
razoável duração do processo.
Nesse contexto, surge a definição do que é competência absoluta e
das situações classificadas como competência relativa.
A competência absoluta é assim conceituada em razão da matéria,
da pessoa e da função (funcional). Nasce das leis processuais e
de organização judiciária e dos regimentos dos tribunais, não se
modifica até mesmo pela conexão ou continência, e nem pode
ser afastada, salvo nas hipóteses de impedimento ou suspeição
previstas em lei.
Por sua vez, a competência relativa pertence ao domínio do
processo, pode ser prorrogada, isto é, quando houver mais de um
juízo competente, pode ser atribuída a deles, desde que a parte ou
interessado venha a deduzi-la como matéria de defesa em sede de
exceção (art. 105 do CPC), antes de qualquer evento preclusivo.
Neste Tribunal de Contas, determina-se a competência quando o
Plenário aprova a distribuição bienal de bloco de entidades e órgãos
que cabe a cada Relatoria, instante em que se dá um fenômeno
semelhante à perpetuatio jurisdictionis.
A partir de então ficam definidas as competências originárias que
somente podem ser alteradas em face de hipóteses de impedimento
ou suspeição, pois, se assim não fosse, haveria insegurança jurídica
e violação do princípio do juiz natural.
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As relatorias em nosso procedimento equivalem ao conceito de
juízo, enquanto juiz será Conselheiro ou substituto que exerça em
determinado período a competência de certa Relatoria (ou juízo).
Na situação vertida nos autos, a Relatoria em comento tem como
Juiz titular o Conselheiro Valci Ferreira, que é substituído em
períodos fixados nos termos regimentais, por Auditores substitutos
de Conselheiros.
No presente caso, exercia a competência da Relatoria do Conselheiro
Valci Ferreira, de julho de 2013 até o final de janeiro de 2014, o
Auditor João Luiz Cotta Lovatti, e foi nessa condição que proferiu
voto neste processo.
O fato de ter, como Relator, ocasionalmente, pronunciado o seu voto
depois de outro Conselheiro nenhum prejuízo traz para o juízo de
valor feito nos autos pelo Conselheiro em Substituição, João Luiz
Cotta Lovatti. Também é de somenos importância, no caso concreto,
a mera denominação de voto-vista, dado que vigora nesse caso a
norma de prevenção (artigos 106 e 219 do CPC).
Em nosso Regimento Interno a regra de prevenção é bastante clara
em mais de um dispositivo. Senão vejamos.
Art. 86 [...] § 2º Serão computados os votos já proferidos pelos
Conselheiros ou pelo Auditor em substituição, ainda que não
compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo ...
Art. 82 [...] § 7º Caso o pedido de vista tenha sido feito por Auditor
convocado, caberá a ele votar no lugar do Conselheiro substituído,
mesmo quando cessada a convocação, desde que tenha proferido
voto escrito nos autos.
Na verdade, existindo voto proferido nos autos, vigora um
impedimento em relação aos demais julgadores. Vide o que prevê o
dispositivo a seguir:
Art. 86 [...] § 4º Não poderá participar da discussão e votação o
Conselheiro ou o Auditor convocado para substituí-lo quando um
deles já houver proferido o seu voto.
Ou seja, voltando o processo para o juiz prevento, Conselheiro
em Substituição João Luiz Cotta Lovatti, basta que este confirme
o conteúdo de seu voto, que pode inclusive ser alterado, eis que
o resultado do julgamento, que ainda está em curso, sequer foi
proclamado, consoante o que prevê o art. 88, parágrafo único do
Regimento Interno.
Reforça essa linha de compreensão o § 3º do art. 86 do Regimento
Interno, quando assim dispõe:
§ 3º O Relator, os Conselheiros e os Auditores em substituição que já
tenham proferido seus votos poderão modificá-los até a proclamação
do resultado do julgamento ou da apreciação do processo ...
Por outro giro, é de sabença comum que vigoram no processo,
entre outros, os princípios da instrumentalidade das formas (ou da
finalidade), do aproveitamento e do prejuízo.
Tratando do princípio da finalidade o Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária em nosso procedimento, assim prescreve o art.
244:
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação
de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.
Por esse princípio tem-se que os atos processuais que forem
praticados de forma diversa da estabelecida em lei, e mesmo
assim atingirem a finalidade a que eles se destinam devem ser
considerados válidos.
O princípio da finalidade, juntamente com o princípio do não prejuízo,
constitui a chamada instrumentalidade das formas, isso porque, a
partir dele é possível extrair que a finalidade do processo é servir ao
direito material.
Assim, com essa visão, nota-se que o processo deve ser construído
com o avançar da marcha procedimental em busca de sua efetividade,
qual seja a entrega da decisão judicial ou administrativa.
O processo deve ser de regra uma marcha para frente, uma sucessão
de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é,
em nosso caso, a entrega da decisão do Tribunal de Contas. É o
instrumento de garantia de observância das regras que constituem
o devido processo legal.
É, pois, por essa razão que também incide no processo o princípio
do prejuízo, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja,
caso se realize um ato processual cuja nulidade não implique tolher
a liberdade de atuação de qualquer dos postulantes, não há que se
cogitar de nulidade processual.
Nestes autos, não trouxe o Conselheiro em substituição qualquer
fundamento fático ou jurídico que motivasse a nulidade dos votos
proferidos no processo, além de não discorrer sobre suposto prejuízo
aos interessados ou ao resultado processo que pudesse decorrer do
suposto vício apontado.
É nessa linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se
vê em julgamentos cujos precedentes seguem adiante:
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1.Pas de nullité San Grief. Não será decretada a invalidade de
nenhum ato processual se o vício apontado não causar prejuízo aos
fins de justiça do processo, se não violar o direito fundamental ao
processo justo (STJ, 2ª Turma, REsp 725.984/PR, rel. Min. Humberto
Martins, j. DJ 22.09.2006, p. 251).
2. A decretação de nulidade dos atos processuais depende de efetiva
demonstração de prejuízo (STJ, 1ª Turma, RMS 18.923/PR, rela.
Min. Teori Zavascki, j. DJ 12.04.2007, p. 210).
Pretendeu o legislador, consoante o § 1º do art. 249 do CPC, que
prevaleça o interesse público de salvar o processo, exceto nas
hipóteses em que a falta de forma afronta e prejudica o próprio
interesse protegido, o que não é o caso dos autos em que não há
qualquer prejuízo para nenhum dos interessados.
Reporta-se, ainda a doutrina ao princípio do aproveitamento, a
partir do qual determina o legislador sejam aproveitados os atos
praticados, desde que não resultem em prejuízo para defesa.
Além do que, tendo em vista que a situação posta aqui nos autos
se assemelha a um conflito de competência, se levada adiante, teria
que ser tratada como um incidente processual, autuado em autos
apartados, com o sorteio de um Relator específico e suspensão do
feito principal.
III - Dispositivo
Nesse contexto, e em face de toda a matéria de fato e de direito aqui
exposta, em sede preliminar, VOTO no sentido que os autos sejam
devolvidos ao Auditor Substituto de Conselheiro, João Luiz Cotta
Lovatti, para prossiga na condução de seu voto até a proclamação
do julgamento do presente feito.
No mérito, corroborando o entendimento do Relator, Conselheiro em
Substituição João Luiz Cotta Lovatti, VOTO para:
1. ACOLHER as razões de justificativa quanto ao objeto da Citação
consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0574/2010 (fls. 64),
excluindo a responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira sobre ato nele contido e, com fundamento no art. 207, III
do Regimento Interno DETERMINAR a extinção do processo e o seu
arquivamento, nos termos do art. 427, § 3º, do Regimento Interno;
2. EXTRAIR cópias dos documentos de fls. 22/39 e da ITC 1757/2013,
fls. 114/124, e do Parecer Ministerial, fls. 128/131, autuando-as em
apartado, na forma do art. 281 do Regimento Interno (Resolução TC
nº. 261/13), com posterior remessa à Secretaria Geral de Controle
Externo para apuração de irregularidades no pagamento de subsídios
dos vereadores da Câmara Municipal de São José do Calçado a partir
do ano de 2000;
3. DETERMINAR ao atual Presidente da Câmara Municipal de São
José do Calçado que encaminhe, no prazo de 10 dias, cópia de todas
as leis que reajustaram os subsídios dos vereadores a partir do ano
2000, com a comprovação de publicação, cópia das atas das sessões
de aprovação daquelas leis, e cópia das fichas financeiras a partir
do ano 2000.
Em assim sendo, entendo que o Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, trouxe em seu voto posicionamento
contrário à posição inicialmente colocada por Conselheiro Substituto,
porém, resta claro, que houve equívoco, relativamente, a inversão
na prolação do voto inicial, que deveria ter sido realizado pelo então
Conselheiro Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, embora não se
verifique prejuízos de ordem material, no que se refere à Relatoria
dos autos em apreço.
No que se refere à regra de prevenção, trazida pelo Eminente
Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, nos artigos 82,
§ 7º, e 86, § 2º, verifico o seguinte, vejamos:
Art. 86 [...]
§ 2º - Serão computados os votos já proferidos pelos Conselheiros
ou pelo Auditor em substituição, ainda que não compareçam ou
hajam deixado o exercício do cargo ...
Art. 82 [...]
§ 7º - Caso o pedido de vista tenha sido feito por Auditor convocado,
caberá a ele votar no lugar do Conselheiro substituído, mesmo
quando cessada a convocação, desde que tenha proferido voto
escrito nos autos. – grifei e negritei
Da leitura do texto supra, verifica-se que a situação é que um
Conselheiro votou como Relator quando não o era, ao passo que o
Conselheiro que estava no Plenário proferiu voto de vista, havendo
inversão das atuações.
Quanto às fundamentações do Eminente Conselheiro que
pedira vista, de fato entendo que os atos processuais devem ser
aproveitados, sobretudo quando não se verifique prejuízo à parte,
além do que a competência se estende se não impugnada em
exceção de incompetência, havendo preclusão.
Entrementes, peço vênia para dissentir do Eminente Conselheiro
no que se refere ao encaminhamento dos autos ao Conselheiro
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Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, posto que encerrada a
substituição esta não poderá ser prolongada no tempo, e isto é o
que ocorreria se assim fosse procedido.
Entendo, também, que devam ser convalidados os atos praticados,
mantendo-se hígidas as posições tomadas, exceto no que se
refere ao Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto que,
obviamente, poderia caso quisesse alterar o voto antes prolatado.
Desta maneira, revejo meu voto inicial, e, preliminarmente, entendo
que deve ser convalidado o voto de vista do Eminente Conselheiro
Substituo João Luiz Cotta Lovatti, como voto de Relator, com a
devida anuência do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas, assim delibere:
a) Preliminarmente, CONVALIDE o voto de vista do então Conselheiro
Substituto, Dr. João Luiz Cotta Lovatti, acostado às folhas 145/149,
em voto inicial, como Relator, bem como o voto prolatado pelo
Conselheiro Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, às folhas 135/140,
como voto de vista.
b) Promova o julgamento de mérito, observados os votos antes
prolatados, acaso não altere o seu voto o Eminente Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7516/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de
julho de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto de
desempate do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Vice-Presidente no exercício da Presidência, que acompanhou o voto
divergente do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Preliminarmente, resolver questão de ordem para convalidar o
voto-vista do então Conselheiro Substituto, João Luiz Cotta Lovatti,
acostado às folhas 145/149, em voto inicial como Relator, bem como
o voto prolatado pelo Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, às
folhas 135/140, como voto de vista;
2. Quanto ao mérito, acolher as razões de justificativa, excluindo a
responsabilidade do Sr. Manoel Paulo Pimentel da Silveira;
3. Recomendar ao atual gestor que verifique as condições de criação
da lei de fixação para a legislatura 2013/2016, certificando-se de
que a Lei Orgânica Municipal tenha sido respeitada, nos termos do
artigo 1°, inciso XXXVI, da Lei Complementar nº 621/2012;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencidos, parcialmente, o Conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, então Relator, e o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que acompanharam na íntegra o parecer ministerial.
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. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-617/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8571/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Representação, encaminhada pela
Procuradoria Geral de Justiça através do Ofício PGJ/nº 3058/2013,
protocolizado neste Tribunal em 09/10/2013, sob registro TC
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14.724/2013, encaminhando o Ofício PJC/Nº 1403/2013, solicitando
informações acerca do Pregão Presencial nº 01/2012 ( Contrato
nº 106/2012 ou Processo Administrativo nº 105583/2011 ) da
Prefeitura Municipal da Serra, que visou a contratação da empresa
Mega Eventos Ltda, para lotação de trio elétrico com a finalidade
de atender a programação cultural do Carnaval 2012, bem como
possibilidade de instauração de auditoria do referido certame
e contrato, haja vista a existência de indícios de irregularidades,
tais como restrição de competitividade, direcionamento de edital e
sobrepreço.
A 6ª Secretaria de Controle Externo manifesta-se às fls. 245 a 248,
ressaltando que não há procedimento de auditoria nesta Corte
de Contas com essa finalidade, que os fatos foram suscitados em
correspondência dirigida ao Ministério Público do Estado do Espírito
Santo em 02 de janeiro de 2012, de forma anônima, sem estar
amparados em absolutamente qualquer indício de prova que
convalide os argumentos apresentados.
Ressaltou também que apesar de outros interessados terem
recebido o edital do pregão presencial em comento, apenas a
empresa vencedora participou do referido procedimento, sendo por
isso a única submetida à vistoria técnica de seus equipamentos,
destacando que não existe qualquer menção a recursos no processo,
mormente quanto a direcionamentos ou favorecimentos.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 2258/2014,
fls. 252, da lavra do Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, em consonância com a Área Técnica, pugna que
seja NÃO CONHECIMENTO da presente Representação, por ausência
de requisitos de admissibilidade, notadamente os incisos III e IV do
art. 94 da Lei Complementar 621/2012 – Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA.
REPRESENTAÇÃO.
IRREGULARIDADES
PROCESSO
LICITATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO.
VOTO
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, concordando integralmente com a Área Técnica e Ministério
Público de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente
representação, em face ausência de requisitos de admissibilidade,
dando-se ciência ao interessado.
É como VOTO.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8571/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove
de agosto de dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer
a presente Representação, em face da ausência dos requisitos de
admissibilidade, arquivando os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Cralos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, 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, 19 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO 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
ACÓRDÃO TC-618/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1573/2014
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUAD/2013
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE
DE 2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Retorna ao Plenário os presentes autos de Omissão da Prestação
de Contas do 3° Quadrimestre – exercício de 2013, da Prefeitura
Municipal de Aracruz, de responsabilidade do Senhor Marcelo de
Souza Coelho.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 47/2014 de fls.15, esclarece que após consulta ao
Sistema LRFWEB, verificou que os dados em epígrafe foram enviados
em 08/05/2014, estando o jurisdicionado em conformidade com a
Resolução TC193/2003, sugerindo ao final, o arquivamento do feito
em razão do saneamento da omissão.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer 2244/2014 (fls.19),
da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva,
manifestou-se de acordo com o referido Relatório da Area Técnica,
pugnando também pelo seu arquivamento.
Diante do exposto, acompanho o entendimento dos que me
antecederam e VOTO pelo arquivamento destes autos conforme o
dispositivo do artigo 330,IV da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1573/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, após o trânsito em julgado, conforme o artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno deste Tribunal, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, 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, 19 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
ACÓRDÃO TC-678/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5166/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014
INTERESSADO - DEIVIS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014 - OMISSÃO NA REMESSA - SANEAMENTO
DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Retorna ao Plenário, os autos de Omissão no envio da Prestação de
Contas bimestral, Cidades Web, do Fundo Municipal de Saúde de
Anchieta, referentes ao 1° e 2° Bimestre do exercício financeiro de
2014.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo
de Omissão - RCO 68/2014 de fls. 18/19, verificou que todos os
meses objeto de notificação foram encaminhados e se encontram
homologados, concluindo que a omissão foi saneada, sugerindo ao
final, seu arquivamento.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer MMPC 3647/2014, de
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fls.23, do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou o entendimento da 5ª Secretaria de Controle Externo,
pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico
e do Ministério Publico de Contas e VOTO pelo arquivamento do
processo conforme o dispositivo do artigo 330, IV da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5166/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de setembro
de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
tendo em vista a perda do objeto, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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, 02 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-680/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2828/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CASTELO
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI E
PATRICIA SENHORINHA DE SIQUEIRA MOTA
EMENTAPRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Castelo, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade das Sras. Magda Santos Soares Callegari e Patricia
Senhorinha de Siqueira Mota – Secretárias Municipais de Saúde.
A 5ª Controladoria Técnica elabora Relatório Técnico Contábil – RTC
229/2014, fls. 349 a 354, que ressaltou os seguintes aspectos :
- A Prestação de Contas Anual do exercício anterior, 2011, ( Processo
TC 2416/2012 ) foi julgada regular pelo Plenário deste TCEES, por
meio do Acórdão TC 091/2013, de 19/03/2013.
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal
de Contas, por intermédio do OF PMC/SEMSA nº 273/2013, em
01 de abril de 2013, dentro do prazo regimental, composta pelas
Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes,
devidamente assinada pelo Gestor e Contabilista responsável, Sr.
Leandro Vidal Gomes, CRC-ES 07250-0 .
- Confrontando-se a Despesa Autorizada ( R$ 22.976.204,32 )
com a Despesa Realizada ( R$ 17.649.921,22 ), constata-se uma
economia orçamentária da ordem de R$ 5.326.283,10.
- O Fundo Municipal apresentou saldo de disponibilidades financeiras
para o exercício de 2013 de R$ 1.525.064,18.
- As variações patrimoniais apresentaram um resultado patrimonial
positivo acumulado de R$ 4.536.977,58.
- O Balanço Patrimonial apresentou também um superávit financeiro
( Ativo Financeiro R$ 1.525.064,18 – Passivo Financeiro R$
789.571,21 ) da ordem de R$ 735.492,97.
Conclui o presente Relatório opinando pela REGULARIDADE das
contas em exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 5486/2014, fls. 360 a 361, opina
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também no sentido de que sejam julgadas REGULARES as contas
em exame, dando plena quitação às responsáveis, na forma do
preceituado artigo 85 da LC nº 621/2012.
O Ministério Público de Contas através do Parecer MMPC 3688/2014,
fls. 363, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 5486/2014, fls. 360 a 361.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
integralmente com a Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por considerar REGULARES as contas das Secretárias
Municipais de Saúde, Sras. Magda dos Santos Soares Callegari
(01/01/12 a 16/10/12) e Patrícia Senhorinha de Siqueira Mota
(16/10/12 a 31/12/12), no exercício de 2012, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes plena
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2828/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de setembro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Castelo, relativa
ao exercício de 2012, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a
responsabilidade das Sras. Magda Santos Soares Callegari e Patricia
Senhorinha de Siqueira Mota, Ordenadoras de Despesas, dandolhes a devida quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda,
o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-863/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4296/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - 3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
RESPONSÁVEL - DALTON PERIM
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 1)
PROCEDÊNCIA - REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS
- DEIXAR DE APLICAR PENA DE MULTA - 2) CONVERTER EM
DEFINITIVA A DECISÃO CAUTELAR DECM 1196/2014 - 3)
DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de representação protocolizada pelo
Sr. Dalton Perim, Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante,
na qual solicita a esta Corte de Contas e emissão de Manifestação
Técnica ( pedido de solicitação de informação ) sobre o Pregão
Presencial nº 106/2013, cujo objeto fora a contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de gerenciamento de sistema
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informatizado e integrado para abastecimento de combustível,
lubrificantes e filtros através de cartões magnéticos, com o fulcro de
atender a toda a frota de veículos da Prefeitura em comento.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica
Preliminar, fls. 1 a 15, entendendo que a suspensão do atual contrato
de fornecimento de combustível é a medida mais prejudicial ao
município, opina pelo seguinte :
- Não conhecer o pedido de solicitação de informação do Gestor
Municipal de Venda Nova do Imigrante, dando-lhe ciência da
presente Manifestação Técnica.
- Receber a presente documentação como REPRESENTAÇÃO, com a
seguinte codificação :
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO ( CÓDIGO 203.060 )
JURISDICIONADO: PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
INTERESSADO: 3ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
- Considerando que existe, nos fatos narrados, o risco de ineficiência
da decisão do TCEES, haja vista o potencial de dano ao erário, que
o presente processo tramite no RITO SUMÁRIO.
- Que o Gestor seja NOTIFICADO para :
Encaminhar cópia, na íntegra, do processo administrativo que deu
origem ao pregão nº 106/2013;
Demonstrar, devidamente documentado, os valores efetivamente
pagos aos produtos adquiridos ( combustíveis e lubrificantes );
Apresentar justificativas, se houver interesse, sobre os indicativos
de irregularidades constantes na presente Manifestação Técnica.
- Que ao final dos trâmites processuais normais, seja DETERMINADO
ao gestor a realização de procedimento licitatório para contratação
de combustíveis e lubrificantes juntamente aos distribuidores de
gasolina.
Em atenção à Decisão Monocrática Preliminar DECM 543/2014, fls.
108 a 110, e Termo de Notificação nº 873/2014, fls. 111, o gestor
encaminha razões e esclarecimentos às fls. 114 a 783.
O Núcleo de Cautelares elabora Instrução Técnica Inicial
ITI 1024/2014, fls. 786 a 805, com a seguinte proposta de
encaminhamento :
5.1. CITAÇÃO do Sr. DALTON PERIM – Prefeito Municipal – para
que, no prazo Regimental, apresente as razões de justificativas
necessárias ao esclarecimento dos indícios de irregularidades
apresentados nos itens 4.2, 4.3 e 4.4 da referida Instrução Técnica
Inicial.
5.2 Considerando que o processo licitatório em comento já foi
homologado, estando o contrato dele decorrente em execução, e
tendo em vista os vícios apontados na presente Instrução Técnica
Inicial, opinamos para que seja dada ciência ao gestor sobre uma
possível declaração de nulidade da Ata de Registro de Preços nº
7/2014, em razão dos vícios apontados, especialmente quanto à
aquisição de combustível sem a devida licitação e por preços não
parametrizados, devendo o gestor público ser citado especificamente
em relação a esse ponto, em homenagem aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
O mesmo Núcleo de Cautelares elabora Manifestação Técnica
Preliminar nº MTP 452/2014, fls. 806 a 809, com a seguinte proposta
de encaminhamento :
- Concessão da medida cautelar determinando à autoridade
competente, que Inicie novo procedimento licitatório para a
contratação de combustível e lubrificante, ou, caso queira, para a
contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota,
com fornecimento de combustível e lubrificante, desde que seja
estabelecido parâmetro, devidamente justificado, para atribuição do
preço máximo a ser pago pelos insumos.
- Notificação dos responsáveis para cumprirem a decisão no prazo
assinalado, publicarem extrato na imprensa oficial quanto ao teor da
decisão e comunicarem as providências adotadas ao Tribunal.
Em atenção à Decisão Monocrática Preliminar DECM 1196/2014, fls.
810 a 816, e Termos de Citação e Notificação 1596 e 1674/2014,
respectivamente, fls. 817, devidamente ratificada conforme
Decisão TC 5537/2014, fls. 822, e chancelada pelo Ministério
Público de Contas, fls. 824, o Sr. Dalton Perim comunica o início
dos procedimentos licitatórios através do Processo nº 4172/2014,
objetivando a contratação para o fornecimento de combustível e
lubrificantes ao Município dentro de prazo máximo de 90 ( noventa
) dias, fls. 827 a 830.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7316/2014, fls. 832 a 844, com a
seguinte proposta de encaminhamento :
- seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente representação.
- rejeitar as razões de justificativas do senhor Dalton Perim – Prefeito
de Venda Nova do Imigrante, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 3.1.1 – Ausência de licitação para adquirir combustível, 3.1.2
– Não obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e
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3.1.3 – Preço de combustível fixado inadequadamente.
- torne definitiva a decisão cautelar DECM 1196/2014, assinando
prazo para que a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
anule o Pregão Presencial nº 106/2013 e a ata de Registro de Preços
nº 07/2014 da PMVNI, com a modulação dos efeitos até a nova
contratação do objeto licitado.
- não cominação de multa ao gestor, ao menos nesse momento
processual, determinando a ele ou ao seu sucessor na Administração
do Município de Venda Nova do Imigrante, o seguinte :
- Apresentar a esta Corte de Contas, até o dia 16/11/2014,
documentos que comprovem a conclusão do processo de licitação nº
4172/2014, citado à fl. 830, e a rescisão da Ata de Registro de Preço
07/2014, mantida com a empresa Empório Card Ltda., bem como a
nova contratação para o objeto licitado, até o dia 11 de novembro
de 2014, data em que se completarão 90 dias da ciência, pelo
Responsável, da DECM 1196/2014 (fl.819), sob pena de aplicação
da multa.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 3373/2014,
fls. 846, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica
Conclusiva ITC nº 7316/2014, fls. 832 a 844.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA ADQUIRIR
COMBUSTÍVEL, NÃO OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA A ADMINISTRAÇÃO. PREÇO DE COMBUSTÍVEL FIXADO
INADEQUADAMENTE.
PROCEDENTE.
DETERMINAÇÃO.
DETERMINAÇÃO.
VOTO
Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, fls. 832 a 844 e
fls. 846, respectivamente, determino a PROCEDÊNCIA da presente
representação, rejeitando as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Dalton Perim – Prefeito de Venda Nova do Imigrante, em
razão das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 – Ausência de
licitação para adquirir combustível, 3.1.2 – Não obtenção da proposta
mais vantajosa para a administração e 3.1.3 – Preço de combustível
fixado inadequadamente, deixando de apená-lo com multa.
Determino também que seja definitiva a decisão cautelar DECM
1196/2014, anulando o Pregão Presencial nº 106/2013 e a ata de
Registro de Preços nº 07/2014 da PMVNI, bem como que o gestor
ou quem lhe suceder apresente a esta Corte de Contas, até o dia
16/11/2014, documentos que comprovem a conclusão do processo
de licitação nº 4172/2014, citado à fl. 830, e a rescisão da Ata
de Registro de Preço 07/2014, mantida com a empresa Empório
Card Ltda., e também a nova contratação para o objeto licitado,
até o dia 11 de novembro de 2014, data em que se completarão 90
dias da ciência, pelo Responsável, da referida Decisão Monocrática
Preliminar, fls.819, sob pena de aplicação da multa.
Determino ainda seja da CIÊNCIA aos interessados do teor da
presente decisão, devendo ainda o responsável ser advertido sobre
as penalidades cabíveis na hipótese de descumprimento desta.
É como DECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4296/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Considerar procedente a presente representação, rejeitando as
razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Dalton Perim – Prefeito
de Venda Nova do Imigrante, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 3.1.1 – ausência de licitação para adquirir combustível, 3.1.2
– não obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e
3.1.3 – preço de combustível fixado inadequadamente, deixando,
contudo, de apená-lo com multa.
2. Converter em definitiva a decisão cautelar DECM 1196/2014,
anulando o Pregão Presencial nº 106/2013 e a ata de Registro de
Preços nº 07/2014 da PMVNI;
3. Determinar que o atual gestor ou quem lhe suceder apresente
a esta Corte de Contas, até o dia 16/11/2014, documentos que
comprovem a conclusão do processo de licitação nº 4172/2014
e a rescisão da Ata de Registro de Preço 07/2014 mantida com a
empresa Empório Card Ltda., e também a nova contratação para
o objeto licitado, até o dia 11 de novembro de 2014, data em que
se completarão 90 dias da ciência, pelo Responsável, da referida
Decisão Monocrática Preliminar, sob pena de aplicação da multa.
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
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Presentes à sessão plenária de deliberação os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel 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, 14 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-619/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4435/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS – MPEC
RESPONSÁVEIS - LUCIANO SANTOS REZENDE, ALBERTO
JORGE MENDES BORGES E JAQUELINE CARMO MURGA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2013 - 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO -2) DEIXAR DE DETERMINAR - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os autos de Representação formulada pelo Ministério Público
Especial de Contas, com pedido de concessão de medida cautelar,
narrando supostos indícios de irregularidades no procedimento
licitatório Tomada de Preços nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de
Vitória, cujo objeto licitado é a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de auditoria fiscal/tributária para a análise
das declarações de obrigações tributárias (DOT’S), necessárias
à apuração do índice de participação do Município, no produto da
arrecadação do ICMS para o exercício de 2014.
Alega o Ministério Público de Contas, em síntese, que o objeto da
licitação em referência é nulo, pois as atividades ali contidas deveriam
ser realizadas por agentes públicos, que seriam as autoridades
administrativas competentes para a prática dos atos constantes do
capítulo I do edital. Registra, ainda, que a contratação configuraria
terceirização ilícita de atividades permanentes da Administração
Pública e violação ao princípio da obrigatoriedade do concurso
público estabelecido pela Constituição Federal, em especial pela
Prefeitura dispor de quadro pessoal suficiente de Auditores Fiscais e
Auditores Internos. Por fim, sustenta à violação à Lei Complementar
nº 63/90 e ao Código Tributário Nacional.
Após distribuição, vieram-me os autos. Analisando a documentação
apresentada, verifiquei a necessidade de solicitação de informações
ao Município de Vitória, a fim de que pudesse melhor apreciar a
medida cautelar pleiteada. Assim, através de Decisão Monocrática
Preliminar nº 485/2013, fls. 54/55, notifiquei o Prefeito Municipal,
Senhor Luciano Santos Rezende, o Secretário Municipal da Fazenda,
Senhor Alberto Jorge Mendes Borges e a Presidente da Comissão
de Licitação, Senhora Jaqueline Carmo Murça, para que no prazo
de 05 (cinco) dias apresentassem as informações que julgassem
pertinentes acerca do teor da presente representação.
Devidamente
notificados,
os
responsáveis
apresentaram
documentação, visto às fls. 66/78, noticiando que a própria
Administração Pública suspendeu todos os atos do processo
licitatório Tomada de Preços nº 001/2013. A informação de
suspensão dos atos foi devidamente comprovada, através do extrato
de acompanhamento extraído do portal da Prefeitura Municipal de
Vitória, fls. 81.
Dessa forma, os autos foram encaminhados à equipe técnica desta
Casa, que se manifestou através de Manifestação Técnica Preliminar
MTP nº 257/2013, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo,
fls. 82/85, sugerindo a notificação do Senhor Alberto Jorge Mendes
Borges para que enviasse a esta Corte de Contas cópia integral do
procedimento administrativo que culminou no edital de Tomada de
Preços nº 001/2013. Acatando a sugestão técnica, comuniquei ao
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Secretário Municipal da Fazenda do Município de Vitória, através
da Decisão Monocrática Preliminar nº 592/2013, fls. 87/88, para
que no prazo de 10 dias, encaminhasse cópia integral do processo
administrativo em análise.
Devidamente comunicado, o Secretário Municipal da Fazenda
atendeu ao Termo de Comunicação de Diligência nº 1175/2013,
fls. 91, acostando a documentação de fls.93/283. Em análise aos
documentos encaminhados, o Núcleo de Cautelares elaborou a
Instrução Técnica Inicial nº 707/2013, fls. 285/292 e sugeriu a citação
do Senhor Alberto Jorge Mendes Borges para que apresentasse as
justificativas pertinentes quanto às irregularidades ali apontadas.
Através de Decisão Monocrática Preliminar nº 811/2013, fls.
294/295, determinei a citação do responsável indicado pelo Núcleo
de Cautelares. Citado, o responsável encaminhou suas justificativas,
às fls. 301/307, informando que a Administração Pública entendeu
por anular o procedimento licitatório de Tomada de Preços nº
001/2013, publicando no Diário Oficial do Estado no dia 14 de
outubro de 2013, fls. 319.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 121/2014, fls.
619/625, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
após apreciação das informações apresentadas pelo responsável,
sugeriu, conclusivamente, a extinção do processo, sem resolução de
mérito, por perda superveniente do objeto impugnado, com o seu
consequente arquivamento, com base nos artigos 310, II e 330, I
do RITCEES.
O Ministério Público de Contas, às fls. 628/630, através do Parecer
nº 2117/2014, fls. 628/629 de lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, pronunciou-se de acordo com a Instrução
Técnica Conclusiva ITC nº 2117/14, opinando pela extinção do
feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto
impugnado e com o fito de se evitar a repetição das impropriedades
detectadas, manifestou-se pela determinação ao Executivo Municipal
“para que, doravante, evite promover procedimento licitatório com
vistas à contratação de empresa para o desempenho de atividades
exclusivas da administração pública. E ainda, com vistas a conferir
efetividade aos comandos emanados, pugna no sentido de que a
DETERMINAÇÃO, a ser deliberada por esta Corte de Contas, seja
objeto de Monitoramento, nos exatos termos preconizados pelos
artigos 194 e 195 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
(Resolução TC nº 261/13)”.
É o relatório.
VOTO
TC-4435/13
Tratam os autos de Representação formulada pelo Ministério Público
Especial de Contas, com pedido de concessão de medida cautelar,
narrando supostas irregularidades no procedimento licitatório
Tomada de Preços nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de Vitória,
cujo objeto licitado é a contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de auditoria fiscal/tributária para a análise
das declarações de obrigações tributárias (DOT’S), necessárias
à apuração do índice de participação do Município, no produto da
arrecadação do ICMS para o exercício de 2014.
Constata-se nos presentes autos, que o Ministério Público Especial
de Contas acompanha o entendimento do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas ITC nº 121/2014, fls. 619/625,
quanto à sugestão da extinção do feito, sem resolução de mérito,
por perda superveniente do objeto impugnado, com o consequente
arquivamento dos autos, haja vista a constatação de que a
Administração Pública anulou espontaneamente o procedimento
licitatório Tomada de Preços nº 001/2013, antes mesmo da adoção
de qualquer medida no sentido de existência de irregularidade, por
parte deste Tribunal de Contas, ou seja, a anulação do certame
ocorreu antes da manifestação quanto ao pedido cautelar de
suspensão do edital em referência. Opina ainda, o Ministério Público
Especial de Contas, no sentido de que seja feita determinações ao
Poder Executivo Municipal de Vitória, bem como que seja objeto de
monitoramento tal determinação, nos termos regimentais.
Verifico, nesses casos, que o plenário desta Corte de Contas tem
firmado o seu entendimento, nesse mesmo sentido, em observância
ao §6º do artigo 307 do RITCEES, conforme se depreende do voto
exarado pelo eminente Conselheiro Marco Antônio da Silva nos
autos do processo TC-7381/13.
Contudo, em que pese ter se efetivado a citação válida do responsável,
em observância ao devido processo legal, suas justificativas quanto
ao mérito não foram analisadas conclusivamente por este Tribunal,
em razão da ocorrência de perda superveniente do objeto analisado.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o
posicionamento do corpo técnico e ministerial, VOTO pela extinção
dos autos, sem análise de mérito, por perda superveniente do
objeto, com o seu consequente arquivamento, na forma do art. 267,
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inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente,
o art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012.
Quanto à sugestão de determinação ao Executivo Municipal de
Vitória, por parte do Ministério Público de Contas, deixo de acatá-la,
pois apreendo que a matéria aventada nestes autos encontra-se sob
análise em outros processos, ainda pendentes de julgamento nesta
Corte. Portanto, ante a ausência de posicionamento, ou seja, de
decisão definitiva deste plenário sobre a questão ora posta, divirjo,
neste ponto, do Ministério Público Especial de Contas.
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4435/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
agosto de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, por perda
superveniente do objeto;
2. Deixar de acatar a determinação sugerida pelo Ministério Público
de Contas, pois a matéria aventada nestes autos encontra-se sob
análise em outros processos, ainda pendentes de julgamento nesta
Corte. Portanto, ante a ausência de posicionamento, ou seja, de
decisão definitiva deste Plenário sobre a questão ora posta, há a
divergência, neste ponto, do Ministério Público Especial de Contas;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio 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.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
ACÓRDÃO TC-620/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2819/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIM/2014
RESPONSÁVEL - ORLY GOMES DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da Prestação
de Contas Bimestral – LRFWeb, referente ao 1º bimestre de 2014,
da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr.
Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal no exercício ora analisado.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse
os dados, conforme se depreende da DECM 443/2014, fls. 03.
Atendendo à notificação, o responsável comparece aos autos com
documentação que foi acostada às fls. 07/36.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 53/2014, fls. 39, ratifica que os arquivos
faltantes foram recebidos em 02/06/2014, conforme consulta ao
sistema LRFWeb de fls. 40. Dessa forma, a área técnica sugere o
arquivamento dos autos, dada a perda do objeto.
Nos termos regimentais, manifesta-se às fls. 42 o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, de acordo com o Relatório – RCO 53/2014.
Por equívoco deste Gabinete, os autos foram novamente
encaminhados ao MPC que se manifestou à fl. 46, ratificando o teor
da manifestação de fl. 42.
Nesse quadrante, acompanhando o corpo técnico e ministerial
VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
dos dados da Prestação de Contas Bimestral – LRFWeb,
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referente ao 1º bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de
Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva,
e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2819/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, sanear a omissão de
encaminhamento dos dados da Prestação de Contas Bimestral da
Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao 1º bimestre de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva, arquivando-se
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, 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, 19 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO 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
ACÓRDÃO TC-621/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2820/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIM/2014
RESPONSÁVEL - HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, referente
ao 1º bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da
Palha, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Zanotelli de Vargas,
Prefeito Municipal no exercício ora analisado.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse
o RREO – 1º bimestre/2014, conforme se depreende da DECM
444/2014, fls. 03. Atendendo à notificação, o responsável comparece
aos autos com documentação que foi acostada às fls. 07/17.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 52/2014, fls. 20, ratifica que os arquivos
faltantes foram recebidos em 22/05/2014, conforme consulta ao
sistema LRFWeb de fls. 21. Dessa forma, a área técnica sugere o
arquivamento dos autos, dada a perda do objeto.
Nos termos regimentais, manifesta-se às fls. 23 o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Luciano Vieira,
de acordo com o Relatório – RCO 50/2014, pugnando, também, pelo
arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao
1º bimestre de 2014, do Município de São Gabriel da Palha, sob a
responsabilidade do Sr. Henrique Zanotelli de Vargas, e posterior
arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2820/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, sanear a omissão
de encaminhamento dos dados da Prestação de Contas Bimestral
da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, referente ao 1º
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bimestre de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Zanotelli
de Vargas, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, 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, 19 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO 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
ACÓRDÃO TC-683/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6734/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - COMPACTA GESTÃO SMS LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIÚMA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
01/2013 - 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de representação com pedido cautelar, protocolizada nesta
Corte de Contas pela empresa COMPACTA GESTÃO SMS LTDA, em
face de supostas ilegalidades contidas no Edital de Concorrência
Pública nº 01/2013 do Município de Piúma, que tem por objeto a
contratação de empresa de Limpeza Pública Urbana, contendo os
seguintes serviços: Capinação e Roçada Manual, Varrição Manual,
Limpeza de Sarjetas (valões, bueiros, boca de lobos e assemelhados),
Pinturas de meio-fio, nas vias, praças e logradouros públicos no
valor estimado R$ 2.360.918,57 (dois milhões trezentos e sessenta
mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).
Informa a Representante, que ao tomar conhecimento das
regras editalícias impugnou o Edital administrativamente, não
obtendo resposta até a data da impetração desta Representação
(27/08/2013), não lhe restando alternativa a não ser o requerimento
de medida cautelar junto a este Tribunal, para que fosse determinado
ao Município de Piúma e ao Presidente da CPL que se abstivessem de
inserir no edital as exigências ditas ilegais.
A Representante alega, em síntese, que o Município de Piúma
estabeleceu várias regras editalícias comprometendo o caráter
competitivo e restringindo a participação de empresas no certame.
Desta forma, analisando, tão somente o objeto da impugnação,
constatei a presença dos requisitos autorizadores da medida
pretendida e deferi monocraticamente, no final do dia 28 de
agosto do corrente, medida cautelar para determinar à autoridade
competente a suspensão do certame, haja vista que a abertura das
propostas estava agendada para ocorrer na manhã seguinte, o que
inviabilizaria a apreciação colegiada do feito acerca do pedido de
natureza cautelar.
Posteriormente, em sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2013,
ratifiquei o meu posicionamento em plenário, sendo acompanhado
por meus pares. Por fim, determinei a oitiva do Prefeito Municipal
de Piúma, bem como do Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, para que no prazo de 10 dias, pronunciassem sobre o teor
da Representação.
Devidamente notificados, o Senhor Samuel Zuqui compareceu
aos autos às fls. 134/135, apresentando o extrato da publicação
na imprensa oficial, informando a suspensão da Concorrência
Pública nº 001/2013. Em seguida, o Prefeito Municipal de Piúma e o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ora Representado,

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
apresentaram suas justificativas, vista às fls. 142/160, fazendo
acostar cópia do extrato da publicação de Aviso de Anulação do
certame em questão.
Encaminhados os autos à equipe técnica, o Núcleo de Cautelares,
se manifestou por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5501/2013, fls. 164/169, conclusivamente:
“Diante de todo o exposto, nos termos dos arts. 330, inciso III c/c
313, inciso IV do Regimento Interno (Resolução TC nº 261/2013),
conclui-se opinando por:
a) considerar prejudicada a análise da representação, por perda
superveniente do objeto;
b) extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma do
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil2, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº
621/20123, com o consequente arquivamento destes autos;
c) RECOMENDAR ao Ordenador de Despesas da Prefeitura de
Piúma e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação que
se abstenha de incluir, nos editais de seus certames licitatórios,
cláusulas que violem o princípio da competitividade.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme mandamento do §7º4, do art. 307,
da Resolução TC 261/2013.”
Ato contínuo, o Ministério Público Especial de Contas, através de
Parecer nº 2277/2014, fls. 174/175, subscrito pelo Procurador
de Contas, Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou
integralmente a área técnica. É o breve relatório.
VOTO
TC- 6734/13
Cuida-se de representação com pedido cautelar, protocolizada nesta
Corte de Contas pela empresa COMPACTA GESTÃO SMS LTDA, em
face de supostas ilegalidades contidas no Edital de Concorrência
Pública nº 01/2013 do Município de Piúma, que tem por objeto a
contratação de empresa de Limpeza Pública Urbana.
Constata-se nos presentes autos, que o Ministério Público Especial
de Contas acompanha o entendimento do Núcleo Cautelares ITC
5501/2013, fls. 164/169, quanto à sugestão da extinção do feito,
sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto
impugnado, com o consequente arquivamento dos autos, haja vista
a constatação de que a Administração Pública anulou o procedimento
licitatório.
Verifico que nesses casos, em que o gestor procede com a anulação
do certame após a adoção de medida cautelar, no sentido de
suspensão do edital por parte desta Corte de Contas, o Plenário desta
Corte de Contas tem firmado o seu entendimento, pela extinção dos
autos, sem análise de mérito, por perda de interesse de agir, com
o seu consequente arquivamento, de acordo com o voto proferido
nos autos do processo TC-8053/13 de relatoria do nobre Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o
posicionamento do corpo técnico e ministerial, VOTO pela extinção
dos autos, sem análise de mérito, por perda superveniente do
interesse em agir, com o seu consequente arquivamento, na forma
do art. 267, inciso VI, parágrafo 3º do Código de Processo Civil,
aplicando-o subsidiariamente, o art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012.
VOTO ainda, no sentido de recomendar ao atual gestor do Município
de Piúma e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação que
se abstenham de incluir, nos editais de seus certames licitatórios,
cláusulas que violem o princípio da competitividade.
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão, nos termos do
parágrafo 7º do art. 307 do RITCEES. É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6734/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de setembro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, por perda
superveniente do interesse em agir, na forma do artigo 267,
inciso VI, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, e o artigo 70 da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Recomendar ao atual gestor do Município de Piúma e o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação que se abstenham de incluir,
nos editais de seus certames licitatórios, cláusulas que violem o
princípio da competitividade;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
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Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda,
o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-763/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2310/2012
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEIS - JACKSON RODRIGUES CUZZUOL E MARCO
ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
ADVOGADOS - POLLYANA ALVES CUZZUOL (OAB/ES Nº 18.924) E
RAPHAEL MOURÃO GABRIEL (OAB/ES Nº 16.325)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2011 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÕES - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Itapemirim, referente ao
exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Jackson
Rodrigues Cuzzuol – Diretor Geral no exercício em análise.
A 5ª Controladaria Técnica, com base na análise feita no Relatório
Técnico Contábil RTC 86/2013, fls. 206/217, sugeriu através da
Instrução Técnica Inicial ITI 299/2013, fls. 218, a citação dos Srs.
Jackson Rodrigues Cuzzuol (Diretor Geral no exercício de 2011)
e Marco Antônio de Souza Carneiro (Diretor Geral no exercício
de 2013), conforme Termo de Citação Nº 865/2013 e Nº 866/2013,
respectivamente.
Os
responsáveis
apresentaram
tempestivamente
suas
justificativas, as quais foram acostadas aos autos às fls. 232/241
e 243/322. Em seguida, o feito foi encaminhado à área técnica para
a devida instrução.
A defesa encaminhada pelos responsáveis foi analisada pela 3ª
Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 166/2013, fls. 328/347, e posteriormente,
recebeu no NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 986/2014, fls. 349/365,
que ao final assim se manifestou:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos
às contas do senhor Jackson Rodrigues Cuzzuol - Diretor Geral, no
exercício financeiro de 2011, frente ao Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Itapemirim – SAAE de Itapemirim, a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 166/2013 conclui pela regularidade com ressalva das
contas quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados, visto
que a irregularidade detectada é formal, não grave, não provocando
dano de natureza pecuniária, especificamente quanto ao item que
segue.
3.1.1 Ausência de Inscrição de Créditos em Dívida Ativa.
(Item 3.3.1.1. do RTC nº 86/2013 e item 2.3. do ICC nº 166/2013).
Base legal: Art. 39, caput, §§ 1º, 2º e 4º da Lei 4.320/1964; e art.
142, § Único da Lei 5.172/1966 - CTN.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Jackson Rodrigues Cuzzuol - Diretor Geral, frente ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim – SAAE de
Itapemirim, exercício de 2011, na forma do inciso II, do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, tendo em vista
que a irregularidade é de natureza forma, não grave, não tendo

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
representando comprovado dano ao erário.
3.4. Opina-se, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, pela
DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Itapemirim – SAAE de Itapemirim, para que;
3.4.1. Inscrevam em Dívida Ativa os créditos vencidos e não pagos,
a fim de evidenciar no Balanço Patrimonial, para fins de controle e
transparência das contas públicas, o que são Créditos a Receber dos
Créditos Vencidos, uma vez que tal classificação da Dívida Ativa, que
pode ser de curto ou de longo prazo, pode influenciar o Resultado
Financeiro do período, que pode ser usado para Abertura de Créditos
Adicionais;
3.4.2. Evidenciem em notas explicativas informações referentes
ao remanejamento do saldo das contas que não causam alterações
quantitativas no patrimônio;
3.4.3. Elabore o Demonstrativo da Dívida Flutuante em consonância
com o disposto no art. 92 da Lei Federal 4320/64.
3.5 Por derradeiro, sugere-se que seja recomendado ao atual
gestor do SAAE que adote medidas a fim de controlar, de forma
eficiente, suas disponibilidades, atendendo assim ao disposto no art.
85 da Lei 4320/64.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Especial de Contas, que através da lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes da Silva, manifestou-se de acordo com a ITC
986/2014, fls. 349/365.
É o relatório.
VOTO
TC – 2310/2012
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Itapemirim, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Jackson
Rodrigues Cuzzuol, Diretor no exercício em análise.
A documentação relativa ao envio das contas foi protocolizada nesta
Corte de Contas em 29/03/2012, estando, portanto, dentro do prazo
regimental, conforme art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente
à época.
Foi sugerida a citação dos Srs. Jackson Rodrigues Cuzzuol e Marco
Antônio de Souza Carneiro, por indicativo de irregularidade apontada
no Relatório Técnico Contábil RTC 86/2013. Devidamente citados, os
responsáveis apresentaram tempestivamente suas justificativas e
documentações.
No compulsar dos autos, ultrapassada a fase contestatória,
respeitando o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, verifica-se que a defesa apresentada foi analisada
conclusivamente, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC
166/2013, que analisou os seguintes indicativos de irregularidades:
Ausência de extratos bancários e documentos que comprovem
a regularização dos valores de débitos e créditos constantes
das conciliações bancárias de dezembro/2011 (item 2.3.1 do
RTC 86/13).
Foram aceitas as justificativas apresentadas pelos responsáveis,
tendo, assim, como sanada essa irregularidade.
Ausência do movimento de Restos a Pagar de exercícios
anteriores, discriminados em processados e não processados,
por exercício, por credor e por função e subfunção (item 2.3.2
do RTC 86/13).
Diante ao atendimento do disposto no art. 105, II, alínea “a”, Res.
TC 182/02, foi considerado sanado o indicativo de irregularidade.
Ausência de inscrição de Créditos em Dívida Ativa (item
3.3.1.1 do RTC 86/13).
Mantido esse indicativo de irregularidade, diante ao exposto.
Divergência no saldo da conta “Bens Móveis”, no Anexo 14
(item 3.3.1.2 do RTC 86/13).
Afastado o indicativo de irregularidade.
Divergência no saldo da conta “Bens de Natureza Industrial”,
no Anexo 14 (item 3.3.1.3 do RTC 86/13).
Também afastado esse indício de irregularidade.
Divergência no saldo da conta “Depósitos”, no Anexo 17
(item 3.3.1.4 do RTC 86/13).
Considerando que a impropriedade não alterou os saldos do Passivo
Financeiro – Balanço Patrimonial, nem tampouco os resultados
apresentados nos demais demonstrativos contábeis, foi sugerido
que as justificativas apresentadas fossem aceitas, afastando, assim,
o indicativo de irregularidade.
Contas pertencentes ao Ativo Realizável, evidenciadas junto
às contas de “Depósitos”, no Anexo 17 (item 3.3.1.5 do RTC
86/13).
Relacionado também ao item anterior, ou seja, impropriedade que
se restringe ao Anexo 17, foi sugerido o seu afastamento.
Por fim, considerando que manteve somente o indicativo de
irregularidade do item 3 (3.3.1.1 do RTC 86/13), relacionado à
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Ausência de inscrição de Créditos em Dívida Ativa, concluiu a 3ª SCE
– Secretaria de Controle Externo, pela regularidade com ressalva
das presentes contas, opinando pela quitação aos responsáveis, e
sugerindo as determinações feitas ao final da ICC 166/2013.
Da mesma maneira entendeu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
986/2014, opinando para que sejam consideradas regulares
com ressalva as contas apresentadas pelo Sr. Jackson Rodrigues
Cuzzuol – Diretor Geral, dando-lhe quitação, nos termos do art. 84,
II, c/c o art. 86 da LC 621/12. Opina, ainda, para que sejam feitas
as determinações sugeridas pela 3ª SCE.
O Ministério Público Especial de Contas, manifesta-se de
acordo com o entendimento demonstrado pela área técnica, em sua
Instrução Técnica Conclusiva ITC 986/2014.
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 Itapemirim, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Senhor Jackson
Rodrigues Cuzzuol, 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, também, com amparo no art. 86 da LC 621/2012, para que
seja DETERMINADO ao atual responsável pelo SAAE de Itapemirim,
para que:
Inscrevam em Dívida Ativa os créditos vencidos e não pagos, a
fim de evidenciar no Balanço Patrimonial, para fins de controle e
transparência das contas públicas, o que são Créditos a Receber dos
Créditos Vencidos, uma vez que tal classificação da Dívida Ativa, que
pode ser de curto ou de longo prazo, pode influenciar o Resultado
Financeiro do período, que pode ser usado para Abertura de Créditos
Adicionais;
Evidenciem em notas explicativas informações referentes ao
remanejamento do saldo das contas que não causam alterações
quantitativas no patrimônio;
Elabore o Demonstrativo da Dívida Flutuante em consonância com o
disposto no art. 92 da Lei Federal 4320/64.
VOTO, ainda, para que seja RECOMENDADO ao atual gestor, a
adoção de medidas a fim de controlar, de forma eficiente, suas
disponibilidades, atendendo, assim, ao disposto no art. 85 da Lei
4.320/64, in verbis:
Art. 85 – Os serviços de contabilidade serão organizados de forma
a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos
custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais,
a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
Após o trânsito em julgado dos autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1450/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quinze de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, relativa ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Celso Martins
Pedroni, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar à atual administração do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto do Município de Linhares para que nas próximas prestações
de contas regularize o saldo constante na rubrica “Outros créditos
a receber” (112199900000), conforme artigos 85, 88, 89, 93, 101,
103 e 105 da Lei 4.320/1964;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
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Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-899/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3636/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RESPONSÁVEIS - JOSÉ TADEU MARINO E RAFAEL FREITAS ARAUJO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE - 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
I RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Representação interposta pela
sociedade empresária Dinâmica telecomunicações Ltda, com
fulcro no art. 184 do Regimento Interno desta Corte de Contas,
comunicando possíveis irregularidades constatadas no Edital de
Pregão Eletrônico nº 505/2013 que tem por objeto o Registro de
Preços de Serviço de Rede de Transportes de Telecomunicações –
SRTT ou Serviço de Comunicação Multimídia – SCM.
Em sessão realizada em 01/07/2014, verificando estarem presentes
os requisitos de admissibilidade de concessão da medida cautelar
pretendida, votei no sentido de que a SESA se abstivesse de efetuar
contratações decorrentes da Ata referente ao edital em apreço,
gerando a Decisão TC 4178/2014 de fls. 1664/1665.
A SESA por meio de petição acostada às fls. 1672/1675, informa
que em razão do Termo de Notificação deste Tribunal decidiu rever
as especificações do objeto promovendo a Revogação do edital
objurgado.
Instado a se manifestar o NEC através da Instrução Técnica
Conclusiva nº 5678/2014 de fls. 1682/1684, assim concluiu:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Diante do exposto, nos termos dos artigos 330, inciso III c/c
313, inciso IV da Res. 261/13 – Regimento Interno –, conclui-se
opinando por:
3.1.1 Considerar prejudicada a análise da representação, por perda
superveniente do objeto;
3.1.2 Extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma
do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente por força do artigo 70 da Lei Complementar
Estadual 621/12, com o consequente arquivamento destes autos.
3.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao representante do teor da
decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art.
307, da Resolução TC 261/13.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas por meio
de parecer da lavra do Dr. Luciano Vieira, pedindo vênia a unidade
técnica, assim pugnou:
“Diante do exposto, pugna o Ministério Público de Contas
seja conhecida a presente representação para, no mérito, julgála procedente, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n. 621/12,
expedindo-se determinação à Secretaria de Estado de Saúde
para que nos próximos editais que contenham os mesmo objeto,
abstenha-se de incluir as referidas cláusulas que restrinjam a
competitividade do certame”.
É o relatório.
VOTO TC 3636/14
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de representação com pedido cautelar, protocolizada nesta
Corte de Contas pela empresa DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, em face de supostas ilegalidades contidas no Edital de
Pregão Eletrônico nº 505/2013 – Registro de Preço - da Secretaria
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de Estado de Saúde.
Constata-se nos presentes autos, que o Ministério Público Especial
de Contas diverge do posicionamento técnico, entendendo que em
razão da medida cautelar proferida nestes autos não configura a
hipótese de perda superveniente do objeto e, sim de aplicação
do §5º do art. 307 do Regimento Interno, haja vista que houve
o deferimento da cautelar, não houve interposição de recurso e o
gestor revogou o procedimento sanando-se a irregularidade.
O Plenário desta Corte de Contas tem firmado o seu entendimento,
pela extinção dos autos, sem análise de mérito, por perda de
interesse de agir, com o seu consequente arquivamento, quando
há a concessão da cautelar e, posteriormente o ocorre a revogação
do certame licitatório, conforme vários precedentes como: processo
TC-8053/13 Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo;
Acórdãos TC 001/02; TC 002/2014; TC 003/2014; TC 46/2014;
TC 62/2014; Acórdãos TC 63/2014 e TC 265/2014 de relatoria do
Conselheiro Sergio Aboudib; Acórdãos TC 633/2013; TC 648/2013
e TC 490/2013 de relatoria do Conselheiro Domingos Tauffner;
Acórdãos TC 581/2013; TC 599/2013 e TC 582/2013 de minha
relatoria.
Com efeito, ante a adoção de medida pelo gestor após determinação
desta Casa de Contas, não há que se falar em perda superveniente
do objeto, contudo, de fato com a revogação de edital de licitação
não gera mais resultado prático faltando, ao meu sentir, ausência de
interesse processual.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o
posicionamento do corpo técnico VOTO pela extinção dos autos,
sem análise de mérito, por perda superveniente do interesse
em agir, com o seu consequente arquivamento, na forma
do art. 267, inciso VI, parágrafo 3º do Código de Processo Civil,
aplicando-o subsidiariamente, o art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012.
VOTO ainda, no sentido de recomendar ao atual gestor da
Secretaria de Estado de Saúde que se abstenha de incluir, nos editais
que contenham o mesmo objeto, cláusulas que violem o princípio da
competitividade.
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão, nos termos do
parágrafo 7º do art. 307 do RITCEES.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3636/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e um de
outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito em razão da
perda superveniente do objeto;
2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Saúde
que se abstenha de incluir, nos editais que contenham o mesmo
objeto, cláusulas que violem o princípio da competitividade;
3. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
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, 21 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-907/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4505/2007 (APENSO: TC-2493/2006)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO
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CANÁRIO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2005
– PREFEITO: FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS – ATOS
IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA - RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO – 1) CONHECER – DAR PROVIMENTO
PARCIAL – REFORMULAR ACÓRDÃO TC-229/2007 – 1.1)
EXTINGUIR PRETENSÃO PUNITIVA – 1.2) INSTAURAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 1.3) AFASTAR MULTA – 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto em
face do Acórdão TC- 229/2007, de fls.1161/1165 do processo TC
2493/2006 em apenso, que julgou irregulares os atos de gestão do
exercício de 2005, condenando o Sr. Francisco José Prates de Matos
a pagar multa no valor de 5000 (cinco mil) VRTE’s, além de ressarcir
ao erário municipal o valor correspondente a 1.122.254,69 (um
milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta e nove centésimos) VRTE’s, em razão das irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Conclusiva (ITC nº 924/2007, de
fls. 1065/1120 dos autos do Processo TC 2493/2006), que seguem
transcritas:
Transferência irregular de recursos públicos e entidade particular
(Associação Canarense de Estudantes de Curso Superior – ACECS)
– infringência ao artigo 16 da Lei nº 4.320/64 e ao artigo 11, inciso
V, da Lei nº 9.394/96;
Licitações:
2.1) Ausência de repetição do certame (Convites nº 06/2005,
50/2005, 62/2005 e 80/2005) – infringência ao artigo 22, § 7º da
Lei nº 8.666/93;
2.2) Ausência de cotação prévia de preço (Convites nº 01/2005,
02/2005, 06/2005, 10/2005, 26/2005, 29/2005, 46/2005, 53/2005,
73/2005, 77/2005 e 80/2005) – infringência ao artigo 43, inciso IV
da Lei nº 8.666/93;
2.3) Ausência de comprovação da entrega do instrumento
convocatório (Convite nº 10/2005) – infringência ao artigo 21, § 2º,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
2.4) Ausência de assinatura na ata de julgamento (Convite nº
10/2005) – infringência ao artigo 43, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
2.5) Ausência de justificativa para a prorrogação de contrato
(Contrato nº 58/2005) – infringência ao artigo 57, § 2º, da Lei nº
8.666/93;
2.6) Ausência de comprovação da liquidação do serviço prestado,
no montante de R$ 162.699,91, equivalente a 102,281,95 VRTEs
(Convites nº 06/2005, 10/2005, 26/2005 e 29/2005) – infringência
aos artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
2.7) Ausência de caracterização do objeto (Convites nº 29/2005.
77/2005 e 80/2005) – infringência ao artigo 40, inciso I, da Lei nº
8.666/93;
2.8) Ausência de habilitação necessária (Convites nº 02/2005,
10/2005, 26/2005, 46/2005, 50/2005, 53/2005, 77/2005 e
80/2005) – infringência ao artigo 32, da Lei nº 8.666/93;
2.9) Superfaturamento na aquisição de medicamentos e
equipamentos hospitalares, no valor de R$ 40.967,59, equivalente
a 25.754,44 VRTEs (Convites nº 46/2005 e 62/2005) – infringência
ao artigo 37, caput, da Constituição Federal e aos artigos 3º e 15,
incisos III, IV, e V, da Lei nº 8.666/93;
Dispensa de licitação:
3.1) Ausência de justificativas para a escolha do fornecedor, do
preço contratado, e de publicação do contrato firmado (processos
nº 575/2005, 175/2005, 27/2005 e 233/2005) – infringência aos
artigos 26, incisos II e III, e ao artigo 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93;
3.2) Ausência de publicação de ratificação do termo de dispensa
(Processos nº 175/2005, 27/2005 e 233/2005) – infringência ao
artigo 26, caput, da Lei nº 8.666/93;
3.3) Ausência de liquidação de despesa, no montante de R
1.106.953,77, equivalente a 695.890,9725 VRTEs (Processo nº
233/2005) – infringência aos artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64;
3.4) Vigência e prorrogação irregular do contrato (Processo nº
233/2005) – infringência aos artigos 2º e 54, § 2º da Lei 8.666/93;
3.5) Contratação por pessoa interposta (processo nº 233/2005) –
infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal;
3.6) Pagamento irregular de taxa de administração, caracterizando
desvio de finalidade, no montante de R$129.220,98, equivalente a
81.235,29 VRTEs (processo nº 233/2005) – infringência ao artigo
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37, caput, da Contituição Federal;
Ausência de procedimento licitatório; pagamento de despesas sem
processo administrativo e ausência de comprovantes de liquidação
de despesas, no montante de R$ 345.328,29, correspondente a
217.092,0286 VRTEs – infringência ao artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, aos artigos 2º e 38 da Lei nº 8.666/93 e ais
artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
Descumprimento da aplicação mínima com o Ensino Fundamental –
infringência ao artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 60, §
2º, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias;
Aplicação deficitária dos recursos do FUNDEF – infringência ao artigo
60, § 5º, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias;
Contratação temporária irregular – infringência ao artigo 37, inciso
IX, da Constituição Federal.
O recurso foi encaminhado à 8ª Controladoria, cuja análise
resultou pela tempestividade e conhecimento do feito, e no
mérito, por intermédio da ITR 102/2010 (fls. 61/74), opinou pelo
NÃO PROVIMENTO, com manutenção de todas as irregularidades
apontadas no supracitado Acórdão TC 229/2010, inclusive os
apreciados pela 6ª Controladoria Técnica (fls. 799/809), que concluiu
pela manutenção dos itens 5 e 6 acima, que tratam de aplicação
deficitária no Ensino Fundamental e do FUNDEF, nos termos que
seguem:
CONCLUSÃO:
Opina-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, e,
quanto ao mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se todas
as irregularidades previstas no V. Acórdão e, por conseqüência, a
multa e o ressarcimento aplicados.
Por fim, retornaram os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
para manifestação quanto ao instituto da prescrição, tendo em vista
o preceito contido nos arts. 71 e ss. da nova Lei Orgânica deste
Tribunal - LC 621/2012, concluindo nos moldes que ora transcrevo:
“1 – pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja-lhe dado
PARCIAL PROVIMENTO, mantendo-se a imputação de débito no
valor de 1.122.254,69 VRTE’s (hum milhão, cento e vinte e dois
mil, duzentos e cinquenta e quatro VRTE’s e sessenta e nove
centésimos), correspondentes às irregularidades descritas nos itens
2.6, 2.9, 3.3, 3.6 e 4, bem assim a aplicação de multa pecuniária em
razão da prática das irregularidades descritas nos itens 2.2 e 2.5,
por força de preclusão; e
2 – pela decretação da prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apontamentos de irregularidades descritos nos itens dos itens
1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5, 6 e 7 do acórdão
condenatório.”
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Desta feita, passo a análise de mérito, tendo em vista as justificativas
apresentadas pelo gestor, excluindo desde já a apreciação dos
itens 1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5, 6 e 7 do
acórdão guerreado, tendo em vista que restaram alcançados pela
prescrição, conforme fundamentação trazida à colação pelo MPEC,
consequentemente fulminando a ação punitiva deste Tribunal
perante estas irregularidades.
II.1 Da impossibilidade de juntada de documentos por parte do
Recorrente a ensejar cerceamento de defesa:
Alegou o Recorrente que em decorrência de seu afastamento do
cargo, restou inacessível a certos documentos que, segundo ele,
seriam utilizados em sua defesa, tendo em vista que os diversos
processos administrativos foram entregues a sua sucessora, a viceprefeita, que assumiu o cargo e retirou dos órgãos da Prefeitura
Municipal, entregando-os ao Ministério Público Estadual, conforme
consta do ofício datado de 10 de maio de 2006, que contém a relação
dos processos encaminhados, com a assinatura da vice-prefeita e
recibado pelo promotor de justiça.
Em razão disso, argumenta o recorrente, que estaria havendo
cerceamento de sua defesa, não por esta Corte de Contas, mas pelo
Ministério Público Estadual, já que os processos que se encontram
fora da Prefeitura não puderam ser juntados nas justificativas
apresentadas perante o Tribunal de Contas.
Ocorre que, não há qualquer comprovação de que ele tenha sido
impedido de ter acesso aos referidos documentos, não havendo,
nem mesmo, comprovação de que cópias tenham sido solicitadas ao
Ministério Público.
Contudo, consta dos autos a documentação encartada às fls. 34/38,
dando conhecimento da instauração de Procedimento Administrativo
para apuração de desaparecimento e danificação de processos
administrativos, por parte do ex-prefeito, ora recorrente, com o
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qual ficou demonstrado que o mesmo não ficou inerte quando da
apreensão de referidos processos pelo Ministério Público.
Neste cenário, compartilho do entendimento de que o afastamento
inesperado da gestão do ora recorrente pode ter verdadeiramente
ocasionado dificuldade no acesso de documentos e informações
perante aquela Administração, o que corrobora a tese de
cerceamento de defesa em alguns casos, em que há necessidade
de documentação para comprovar a regularidade do item, como
seguem transcritos:
II.2.a) Ausência de procedimento licitatório, pagamento de
despesas sem processo administrativo e ausência de comprovantes
de liquidação da despesa, no valor de R$345.328,29 (item 4 do
Acórdão);
II.2.b) Ausência de liquidação de despesa, no montante de
R$1.106.953,77 - Processo nº 233/05 (item 3.3 do Acórdão);
II.2.c) Pagamento irregular de taxa de administração (desvio de
finalidade), no montante de R$129.220,98 – Processo nº 233/05
(item 3.6 do Acórdão):
II.2.d) Ausência de comprovação da liquidação do serviço prestado,
no montante de R$162.699,91 - Convites nº 10/05, 06/05, 26/05 e
29/05 (item 2.6 do Acórdão);
II.2. Dos processos que ensejam a instauração de Tomada de Contas
Especial:
Conforme exposto no item antecedente, entendo que com o
afastamento inesperado da gestão do ora recorrente prevalece
a tese de cerceamento de defesa em alguns casos, sobretudo,
considerando a alegação do recorrente de que se os processos não
tivessem sido retirados da Prefeitura pela Vice-prefeita, os técnicos
desta Corte de Contas teriam encontrado todos os documentos que
deram origem aos seus pagamentos.
Nesse contexto, se mostra açodado atribuir ao Ordenador em
questão o desvio de valores, ou mesmo conduta lesiva de sua parte,
diante da apreensão de processos daquela Prefeitura por ordem
judicial, a pedido do Ministério Público.
Assim, se por um lado o recorrente não apresentou a solicitação de
cópia dos processos apontados pela Auditoria ao Ministério Público,
para se justificar perante o Tribunal de Contas, confirmando suas
alegações, por outro lado, carece de razoabilidade obrigá-lo à
devolução de seus valores, pela dificuldade de acesso aos mesmos,
tanto da Auditoria como do próprio Gestor.
Merece atenção o fato de que, o gestor sucedido via eleição por
outro mandatário enfrenta dificuldades em suas defesas, às vezes
por desvio ou mesmo sumiço de documentos que ratifiquem a
regularidade das despesas e procedimentos atinentes a sua gestão,
especialmente quando a sucessão se dá por seu adversário político,
muito pior quando há um afastamento decorrente de ação judicial,
como ocorreu no presente caso, tendo em vista o fator ‘imprevisão’.
Não é demais repetir que o recorrente foi afastado pela Justiça,
o que a meu ver pode ter acarretado diversas consequências
indesejáveis, relativas à dificuldade ou mesmo impossibilidade de
acesso a documentos e processos que viessem a abonar a sua
conduta, enquanto Prefeito à época dos fatos.
No entanto, considerando que os processos em tela foram retidos
pelo Ministério Público, entendo que a medida mais correta seria, no
mínimo, sua reprodução, para efeito de mantê-los nos arquivos da
Prefeitura, ainda que sob a forma de cópia, para efeito de qualquer
demanda dos Órgãos de Fiscalização, o que não foi providenciado
no caso concreto.
Ressalto, ainda, que a documentação encartada às fls. 26/32 traz
a relação dos processos entregues ao Ministério Público, pela então
Prefeita interina, com a informação de que não teria tido tempo
hábil para a retirada de cópias dos processos solicitados, razão pela
estaria encaminhando os originais.
Assim, se por um motivo ou outro não houve a comprovação da
regularidade daquelas despesas, sejam elas de responsabilidade do
ora recorrente ou de sua substituta, entendo por instaurar Tomada
de Contas Especial, nos moldes do art. 134 do Regimento Interno,
notadamente, porque foi apontado pela Auditoria ausência de
comprovante de liquidação da despesa, irregularidade que, acaso
confirmada, poderá acarretar dano ao erário.
Nesse sentido, entendo necessária a instauração de Tomada de
Contas Especial a ser realizada por este Tribunal, para apuração
do dano e identificação dos responsáveis, providenciando, acaso
confirmado o prejuízo, sua devolução ao erário do município, nos
termos do art. 83, III e VI, da LC 621/2012, dos seguintes achados
de auditoria:
Ausência de procedimento licitatório, pagamento de despesas sem
processo administrativo e ausência de comprovantes de liquidação
da despesa, no valor de R$345.328,29 (item 4 do Acórdão):
Ausência de liquidação de despesa, no montante de R$ 1.106.953,77
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- Processo nº 233/05 (item 3.3 do Acórdão);
Pagamento irregular de taxa de administração (desvio de finalidade),
no montante de R$ 129.220,98 – Processo nº 233/05 (item 3.6 do
Acórdão);
Ausência de comprovação da liquidação do serviço prestado, no
montante de R$162.699,91 - Convites nº 10/05, 06/05, 26/05 e
29/05 (item 2.6 do Acórdão).
II.3 – Superfaturamento na aquisição de medicamentos e
equipamentos hospitalares no valor de R$40.967,59 – convites nº
46/05 e 62/05 (item 2.9 do Acórdão)
A equipe de auditoria constatou que, nos convites nº 46/05 e 62/05,
relativos à aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares,
houve sobrepreço.
Para demonstração do sobrepreço, realizou-se coleta de preços
dos materiais adquiridos pelos convites, levando em consideração
o período em que foram adquiridos e a qualidade, restando uma
diferença entre os valores pagos pela Prefeitura e os apurados
pela equipe, no valor de R$40.967,59 (quarenta mil novecentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
Além disso, conforme verificou a equipe de auditoria, houve um
atraso na entrega dos materiais licitados nos referidos convites
por mais de 90 dias, não tendo a administração pública tomado
qualquer providência para obrigar seus fornecedores a cumprir o
prazo contratual, demonstrando inércia por parte da Administração.
Aduziu o recorrente que seria impossível, diante dos grandes
problemas que afligem o município, que ele pudesse verificar os
preços dos remédios, o que, segundo ele, foram adquiridos com
uma diferença mínima em cada unidade em relação ao preço de
mercado.
Pois bem. No caso deste tópico, em que pese tenha sido delimitado
o valor do débito, vislumbro necessária a apuração do(s) agente(s)
responsável(is), considerando o nexo de causalidade entre a
irregularidade e sua ação ou omissão, vez que a instrução destes
autos teria responsabilizado exclusivamente o prefeito municipal.
Deste modo, levando em conta a ausência da matriz de
responsabilidade, e, ainda, a presença nestes autos de outras
irregularidades passíveis de apuração por meio de Tomada de Contas
Especial, conforme apontado no retrocitado item II.2, e, sobretudo
em decorrência do tempo em que ocorreram as despesas (2005),
bem como dos valores expressivos que envolvem, acompanho a
proposta do Ministério Público Especial de Contas, qual seja, a de
apuração por parte de nosso corpo técnico, incluindo este tópico, da
forma explicitada pelo MPEC, que ora reproduzo, em parte:
“(...) Proponho a V.Ex.ª, conquanto a Administração Pública devesse
se instaurar de ofício a Tomada de Contas Especial, o Tribunal de
Contas, nesse caso, estaria determinando a instauração da Tomada
de Contas Especial para que possamos fazer uma interpretação
do parágrafo 2º do art. 83 da nossa Lei Orgânica, que prevê que
o Tribunal de Contas Especial instaurará uma Tomada de Contas
Especial quando a Administração não o fizer para que possamos fazer
uma interpretação desse artigo, à luz do interesse público, de modo
de que o próprio Tribunal de Contas instaure, devido à circunstância
do caso, o ano de 2006 e 2007, e os valores envolvidos. Então,
conclamo a V.Ex,ª para que a Tomada de Contas seja efetuada pela
própria Corte.”
II.4 – Dos itens alcançados pela preclusão (2.2 e 2.5):
Consoante entendimento vertido no Parecer da Procuradoria
Especial de Contas, as irregularidades constantes nos itens 2.2 e
2.5 não foram refutadas pelo recorrente, razão pela qual, o Parquet
se manifestou no sentido de considerá-las preclusas, ainda quando
da decisão de plano, tendo em vista os seguintes argumentos, que
ora reproduzo:
“O recurso de reconsideração em análise fora interposto ainda sob
a égide da LC n. 32/93, ao qual era atribuído efeito suspensivo (art.
81), regra mantida pelo art. 164 da LC n. 621/12.
Pode-se dizer, assim, que o recurso de reconsideração, além de
devolver a matéria ao órgão que vai julgar o recurso, impede que a
decisão de plano produza eficácia imediata.
Todavia, salvo questões de ordem pública, tal qual a prescrição,
a regra é a aplicação do princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual somente a matéria impugnada poderá
ser objeto de revisão pelo Tribunal, máxima proibição do julgamento
ultra petita.
Dessa forma, todas as questões devem constar do fundamento e do
pedido recursal, do contrário, deverão ser tidas por preclusas, ainda
quando da decisão de plano.”
Na linha de raciocínio do MPEC, as matérias relativas à “Ausência de
cotação prévia de preço (item 2.2 do Acórdão)”, bem como referente
à “Ausência de justificativa para prorrogação do contrato (item 2.5
do Acórdão)”, não teriam sido levantadas no recurso em questão, o
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que impediria a alteração da decisão de plano.
Peço vênia para discordar do ilustre Procurador, porque caso o
recorrente não tivesse adentrado na matéria constante destes dois
tópicos, entendo que o Tribunal deveria entregar a tutela jurisdicional
de imediato ao gestor responsável, notadamente pelos princípios da
razoável duração do processo e da segurança jurídica, vez que de
todo modo, não poderia o gestor ficar com o julgamento de suas
contas em aberto quanto aos pontos incontroversos.
Assim, embora coubesse o julgamento de plano por parte deste
Tribunal, das matérias supostamente não impugnadas, no caso
concreto não houve tal prestação jurisdicional, o que denota que o
efeito suspensivo do recurso de reconsideração foi estendido a estas
matérias não recorridas, que, consequentemente, ficaram sujeitas
a serem alcançadas pelo instituto da prescrição, matéria de ordem
pública, como bem tratou o Parquet.
Neste sentido, considerando que a prescrição também fulminou a
pretensão punitiva deste Tribunal quanto às matérias constantes
destes dois tópicos suscitados pelo MPEC (itens 2.2 e 2.5 do Acórdão
recorrido), razões subsistem para excluí-los da análise recursal,
afastando-as para efeito de punição do recorrente.
III – CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, conheço do presente recurso
de reconsideração e, no mérito, dou provimento parcial, com a
necessária reformulação do Acórdão TC 229/10, para:
III.1. Extinguir a pretensão punitiva deste Tribunal em relação às
irregularidades constantes dos itens 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5, 6 e 7 do acórdão guerreado, tendo em
vista a incidência do instituto da prescrição;
III.2. Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial a
ser realizada pelo Tribunal de Contas, para apuração do dano e
identificação dos responsáveis, providenciando, acaso confirmado
o prejuízo, sua devolução ao erário do município, nos termos do
que dispõe a Instrução Normativa TC nº 08/2008, especialmente
em seus artigos 1º e 2º e o art. 83, incisos III e VI c/c/ o § 2º
da LC 621/2012, considerando as irregularidades contidas nos
seguintes itens do acórdão recorrido, que devem ser excluídas deste
julgamento, para apuração em autos apartados:
Ausência de procedimento licitatório, pagamento de despesas sem
processo administrativo e ausência de comprovantes de liquidação
da despesa, no valor de R$345.328,29 (item 4 do Acórdão);
Ausência de liquidação de despesa, no montante de R$1.106.953,77
- Processo nº 233/05 (item 3.3 do Acórdão);
Pagamento irregular de taxa de administração (desvio de finalidade),
no montante de R$129.220,98 – Processo nº 233/05 (item 3.6 do
Acórdão);
Ausência de comprovação da liquidação do serviço prestado, no
montante de R$162.699,91 - Convites nº 10/05, 06/05, 26/05 e
29/05 (item 2.6 do Acórdão);
Superfaturamento na aquisição de medicamentos e equipamentos
hospitalares no valor de R$40.967,59 – convites nº 46/05 e 62/05
(item 2.9 do Acórdão).
III.3. Afastar a aplicação da multa imposta no acórdão recorrido,
tendo em vista o afastamento da irregularidade acima citada
(item 2.9), assim como pelo reconhecimento da prescrição que
se consumou para as irregularidades constantes nos itens 1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5, 6 e 7 do acórdão
guerreado e pela instauração de tomada de contas especial por esta
Corte, que trará o julgamento em autos apartados das matérias
apontadas nos itens 4, 3.3, 3.6, 2.6 e 2.9 do referenciado Acórdão.
Após as formalidades legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC4505/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Preliminarmente, conhecer do presente Recurso de Reconsideração,
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformulando o Acórdão
TC-229/2010, no seguinte sentido:
1.1. Extinguir a pretensão punitiva deste Tribunal em relação às
irregularidades constantes nos itens 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5, 6 e 7 do acórdão recorrido, tendo em vista
a incidência do instituto da prescrição;
1.2. Instaurar Tomada de Contas Especial a ser realizada por este
Tribunal de Contas, para apuração do dano e identificação dos
responsáveis em relação aos seguintes itens do acórdão recorrido,
que devem ser excluídos deste julgamento para apuração em autos
apartados:
Ausência de procedimento licitatório, pagamento de despesas sem
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processo administrativo e ausência de comprovantes de liquidação
da despesa, no valor de R$345.328,29 (item 4 do Acórdão);
Ausência de liquidação de despesa, no montante de R$1.106.953,77
- Processo nº 233/05 (item 3.3 do Acórdão);
Pagamento irregular de taxa de administração (desvio de finalidade),
no montante de R$129.220,98 – Processo nº 233/05 (item 3.6 do
Acórdão);
Ausência de comprovação da liquidação do serviço prestado, no
montante de R$162.699,91 - Convites nº 10/05, 06/05, 26/05 e
29/05 (item 2.6 do Acórdão);
Superfaturamento na aquisição de medicamentos e equipamentos
hospitalares no valor de R$40.967,59 – convites nº 46/05 e 62/05
(item 2.9 do Acórdão).
1.3. Afastar a aplicação da multa imposta no acórdão recorrido, tendo
em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos
itens supracitados e da instauração de contas especial, que trará
julgamento em autos apartados dos itens também supracitados;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e 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, 21 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-542/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4614/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2004
RESPONSÁVEIS - LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, LUCIENE
MARIA BECACICI ESTEVES VIANA, HELOISA HELENA
NOGUEIRA DA SILVA E ANTÔNIO LIMA FILHO
ADVOGADOS - GERALDO ELIAS BRUM (OAB/ES 3325),
RICARDO BARROS BRUM (OAB/ES 8793), LEONARDO NUNES
MARQUES (OAB/ES 9579), ALESSANDRA DE ALMEIDA
LAMBERTI (OAB/ES 8700), RODOLFO SANTOS SILVESTRE
(OAB/ES 11810), LUCIANO CEOTTO (OAB/ES 9183)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO DE 2004 - 1)
PRELIMINARMENTE
RECONHECER
A
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS - 2) PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA LUCIENE MARIA BECACICI
ESTEVES VIANA E HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- 3) IRREGULAR PARA ANTÔNIO LIMA FILHO - MULTA - 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Especial, realizada na
Prefeitura Municipal de Vitória, referente ao exercício de 2004, sob
a responsabilidade dos Senhores Luiz Paulo Veloso Lucas, então
Prefeito Municipal, Luciene Maria Becacici Esteves Vianna, Secretária
Municipal de Transportes e Infra-Estrutura Urbana, Heloisa Helena
Nogueira da Silva, Subsecretária de Transportes e Infra-Estrutura
Urbana, e Antônio Lima Filho, Secretário Municipal da Fazenda.
Em razão dos fatos narrados no Relatório de Auditora Especial RA-E
nº 17/2008 (fls. 23/40), e na Instrução Técnica Inicial nº 178/2008,
de folhas 403/410, este Relator votou, às folhas 418/419, pela
realização de citação do Sr. Luiz Paulo Lucas Veloso, das Sras.
Luciene Maria Becacici Esteves Vianna e Heloisa Helena Nogueira da
Silva para que, no prazo de 45 dias, apresentassem justificativas,
em razão das pretensas irregularidades elencadas na sobredita
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Instrução Técnica Inicial, sendo acompanhado pelo Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão Preliminar TC nº
0660/2008, de folhas 421.
Os gestores foram citados, conforme Termos de Citação nº 0448,
450 e 452/2008 (fls. 426, 427 e 432), apresentando a documentação
acostada às folhas 435/679.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 4ª Controladoria
Técnica, nos termos da Instrução Técnica Inicial nº 168/2009 (fls.
685/695), opinou pela realização de citação do Sr. Antônio Lima
Filho, Secretário Municipal da Fazenda do Município de Vitória para
que, no prazo de 45 dias, apresentasse justificativas, em face das
pretensas irregularidades, constante da sobredita Instrução Técnica
Inicial, sendo acompanhada por este Relator, conforme se vê no
voto de folhas 704/705 e da Decisão Preliminar TC nº 0293/2009,
a fl. 707.
O Sr. Antônio Lima Filho foi citado, conforme Termo de Citação nº
0388/2009 (fl. 710), apresentando, a documentação acostada às
folhas 722/730.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1858/2013, de folhas
735/764, opinou pela manutenção das irregularidades relativas
aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, bem como por acolher as razões
de justificativas, excluindo a responsabilidade das Sras. Luciene
Maria Becacici Esteves Vianna e Heloisa Helena Nogueira da Silva,
por rejeitar as razões de justificativas do Sr. Antônio Lima Filho,
em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4,
sugerindo a aplicação de multa ao responsável, por rejeitar as
razões de justificativas do Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5,
sugerindo a aplicação de multa ao responsável, e por determinar ao
atual Secretário Municipal da Fazenda de Vitória e ao atual Prefeito
do Município de Vitória que, respectivamente, faça cumprir e exija
o cumprimento dos ditames do artigo 320 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer
PPJC nº 1747/2013, exarado, à folha 768, em consonância com a
área técnica, opinou no mesmo sentido.
Denota-se, às fls. 791/795 dos presentes autos, que houve
sustentação oral realizada pelo Sr. Luciano Ceotto, advogado do
interessado, arguindo preliminar de prescrição da pretensão punitiva
e ilegitimidade passiva do gestor em referência.
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 RITCEES.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS.
Da análise do feito, verifico que a área técnica opinou pela
manutenção das irregularidades relativas aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
e 1.5, bem como por acolher as razões de justificativas, excluindo
a responsabilidade das Sras. Luciene Maria Becacici Esteves Vianna
e Heloisa Helena Nogueira da Silva, por rejeitar as razões de
justificativas do Sr. Antônio Lima Filho, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4, sugerindo a aplicação de multa ao
responsável, por rejeitar as razões de justificativas do Sr. Luiz Paulo
Vellozo Lucas, em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, sugerindo a aplicação de multa ao responsável,
com a realização determinação.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 1858/2013, que assim
se manifestou conclusivamente, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Especial RA-E 17/2008
na Prefeitura Municipal de Vitória, relativo ao exercício de 2004,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.1.1 CJF de Segurança LTDA (Item 1.1 desta ITC) Receita de
trânsito utilizada no pagamento de fim diverso do vinculado em lei.
Base legal: Artigo 320 do CTB.
Agentes responsáveis: Antônio Lima Filho – Secretário Municipal da
Fazenda e Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal.
3.1.2 ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (Item 1.2
desta ITC) Receita de trânsito utilizada no pagamento de fim diverso
do vinculado em lei. Base legal: Artigo 320 do CTB.
Agentes responsáveis: Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal.
3.1.3 Vitória Equipamentos para Escritório LTDA (Item 1.3 desta
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ITC) Receita de trânsito utilizada no pagamento de fim diverso do
vinculado em lei. Base legal: Artigo 320 do CTB.
Agente responsável: Antônio Lima Filho – Secretário Municipal da
Fazenda e Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal.
3.1.4 Acrimetal Sinalização LTDA (Item 1.4 desta ITC) Receita de
trânsito utilizada no pagamento de fim diverso do vinculado em lei.
Base legal: Artigo 320 do CTB.
Agente responsável: Antônio Lima Filho – Secretário Municipal da
Fazenda e Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal.
3.1.5 S/A Gazeta (Item 1.5 desta ITC) Receita de trânsito utilizada
no pagamento de fim diverso do vinculado em lei. Base legal: Artigo
320 do CTB.
Agente responsável: Luiz Paulo Vellozo Lucas – Prefeito Municipal.
3.2. Posto isto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III3, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.1 Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade
das senhoras Luciene Maria Becacici Esteves Vianna e Heloisa Helena
Nogueira da Silva;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Antônio Lima
Filho, em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa
ao responsável com amparo no artigo 624 da LC 32/93 e na forma
do artigo 96, inciso II5, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Luiz Paulo
Vellozo Lucas em razão das irregularidades dispostas nos itens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 626 da
LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II7, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
3.2.5 Determinar, com amparo no inciso III8, do artigo 57 da LC
621/2012, ao atual Secretário Municipal da Fazenda de Vitória e ao
atual Prefeito do Município de Vitória que respectivamente cumpra e
exija o cumprimento dos ditames do artigo 320 do CTB;
Cumpre, por fim, alertar que independente de pedidos há o direito
de SUSTENTAÇÃO ORAL em favor dos senhores Antônio Lima Filho e
Luiz Paulo Vellozo Lucas como reflexo do direito à ampla defesa e ao
contraditório na esfera administrativa. – grifei e negritei
O douto Representante do Ministério Público Especial de Contas, nos
termos do Parecer PPJC nº 1747/2013, exarado, à folha 768, em
consonância com a área técnica, opinou no mesmo sentido.
Assim, verifica-se da análise dos autos que o interessado através de
seu patrono, Dr. Luciano Ceotto, arguiu preliminar de prescrição da
pretensão punitiva e ocorrência de ilegitimidade passiva ad causum
do gestor em referência.
Inicialmente, cabe salientar que a matéria a ser enfrentada
em sede de preliminar é o da ilegitimidade passiva ad causum,
referente ao gestor responsável Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, então
Prefeito Municipal de Vitória, relativamente aos atos de gestão
por ele praticados no exercício de 2004, já que a segunda matéria
ventilada pelo interessado, em sede de sustentação oral, qual seja,
a prescrição se refere ao mérito da demanda, nos termos do artigo
269, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM.
Referem-se os presentes autos a irregularidades na destinação
da receita obtida com a arrecadação de multas de trânsito pelo
Município de Vitória, onde foi apurado nos termos do RA-E 17/2008
(item 5.4.1) que a Secretaria Municipal de Transportes - SETRAN,
por meio do Contrato PMV 42/2001, pactuado com CJF Vigilância
LTDA, contratou R$ 275.942,70 (duzentos e setenta e cinco mil,
novecentos e quarenta de dois reais e setenta centavos) em serviços
de vigilância e segurança a serem prestados em diversas secretarias.
Consta-se que dentre essas secretarias está a SETRAN (Cláusula
sexta do contrato – fl. 329) – Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Transporte Urbano, neste órgão os serviços foram desempenhados
na sede, na garagem setorial e no depósito de veículos (fl. 344).
Denota-se que o pagamento foi autorizado pelo ordenador de
despesas da SETRAN, a partir de empenhos na rubrica 001.001,
tendo sido pagos com receitas próprias do município, pela SEMFA
com os recursos de arrecadação de multas.
Compulsando os autos, verifica-se que o gestor responsável, Sr. Luiz
Paulo Veloso Lucas, na qualidade de Prefeito Municipal, amparado por
norma Municipal, vigente a época, delegou atos de gestão referente
ao questionado pagamento de valores ao contratado, transferindo a
responsabilidade aos Secretários Municipais.
Neste contexto, vislumbra-se que a época, vigorava, no âmbito
do Município de Vitória, a Lei 5.983/2003, que dispunha acerca
da desconcentração administrativa, nos termos do artigo 3º, § 3º,
inciso III, assim estabelecido, litteris:
Art. 3º. Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder
Executivo Municipal de Vitória, com atribuição de competência às
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Unidades Orçamentárias para produção de atos e distribuição de
decisões e execuções administrativas.
§ 3º. Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores
de despesa:
III – Os Secretários Municipais. – grifei e negritei
Resta evidente, neste caso, que a competência para atuar no
referido contato é sem dúvida do Secretário da SETRAN, conforme
estabelecido pela mencionada lei municipal.
Desta maneira, entendo que o responsável imediato pela ocorrência
da irregularidade, no que se refere ao pagamento dos valores no
contrato é do Secretário da SETRAN, sendo que este sequer foi
citado nestes autos, sendo evidenciado a ausência de nexo causal.
A respeito da delegação de competência, no caso chamada de
desconcentração, a título de esclarecimento, a Lei nº 9.784/99,
assim estabelece, litteris:
Art. 14 - O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados
no meio oficial.
[...]
§ 3º - As decisões adotadas por delegação devem mencionar
explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo
delegado. – grifei e negritei
Conquanto a Lei nº 9.784/99 seja uma lei federal e não nacional,
aos estados e municípios que não tenham uma lei de regência do
contencioso administrativo, aplica-se a lei em comento, conforme se
vê da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
litteris:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA DE SERVIDOR FALECIDO.
MAIOR DE 21 ANOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IPERGS.
DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL ANULAR
ATO. LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. LEI FEDERAL
9784/99. APLICABILIDADE AO CASO. 1. O Tribunal de origem, ao
reconhecer à autora, filha solteira maior de 21 anos, o direito ao
restabelecimento da pensão por morte de seu genitor, servidor
público, baseou-se na decadência do direito de a Administração
rever o ato de concessão do benefício, bem como no preenchimento
dos requisitos previstos em na Lei Estadual 7.672/82. Destarte,
tendo em vista que um dos fundamentos reporta à análise de
lei local, inviável a apreciação do recurso especial. Incidência da
Súmula 280/STF. 2. De acordo com a jurisprudência firmada no
STJ, na ausência de lei estadual específica, pode a Administração
Estadual rever seus próprios atos no prazo decadencial previsto na
Lei Federal nº 9.784, de 1º/2/99. 3. Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no Ag: 583018 RS 2004/0010269-1, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 21/02/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 10.03.2008 – grife e negritei
Assim sendo, entendo que o então Prefeito Municipal, Sr. Luiz Paulo
Vellozo Lucas, é autoridade ilegítima para figura no polo passivo da
presente demanda, posto que o Secretário Municipal da SETRAN é o
responsável pela contratação de serviços de vigilância e segurança,
prestados em diversas secretarias e por conseguinte pelo pagamento
dos valores correspondentes.
Ultrapassada análise anterior, referente a preliminar de ilegitimidade
ad causa, deve ser enfrentada a tese da prescrição punitiva alegada
pelo interessado quando da sustentação oral, motivo pelo qual passo
a fazê-lo neste momento.
2. DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
Promovendo-se o cotejo de matéria de fato e de direito, constante dos
autos, verifico que os atos de gestão praticados pelos responsáveis,
dos quais restaram apontes de irregularidades constantes dos itens
enumerados na Instrução Técnica Conclusiva nº 1858/2013, se
deram no exercício de 2004, ou seja, decorridos mais de 10 anos.
É de se notar que o responsável foi devidamente citado, em
18/11/2008, pelo que houve a interrupção do prazo prescricional,
pela citação válida.
A partir da referida data, voltando iniciando-se novo prazo, ou seja,
do período de 2008 a 2013, transcorreu-se mais de 05 anos, portanto
deve ser reconhecida a incidência do instituto da prescrição.
Pois bem, a ocorrência da prescrição em processos de contas há
muito vem sendo discutida pela doutrina e pela jurisprudência, e,
em razão da matéria prescrição ter sido suscita, como prejudicial de
mérito, necessário é tecermos considerações gerais para, somente
após, fixar entendimento, a fim de que o julgamento dos presentes
autos e seus apensos sejam levados a efeito.
É cediço que os Tribunais de Contas para exercer o seu mister
constitucional e legal foi dotado de competências, estabelecidas nos
art. 70 e 71 da CF/88, além do art. 1º da Lei Complementar nº
621/2012, em nosso caso.
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Por ser um Tribunal de índole administrativa, este Tribunal de Contas
julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos estaduais e municipais, bem
como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
Com vistas ao bom desempenho de sua missão institucional, os
Tribunais de Contas dispõem de funções básicas, assim agrupadas:
Função fiscalizadora, consultiva, sancionadora, corretiva, reparatória
e normativa, dentre outras.
A Lei Orgânica de nosso Tribunal de Contas, Lei Complementar nº
621/2012, como forma de assegurar a segurança jurídica em face
do decurso do tempo, assim estabeleceu, verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de
Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que
houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em
lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no
processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação
fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas grifei e negritei
Bem, o que vem a ser exatamente a prescrição, é, pois, a perda
do direito de exigibilidade de exercício do direito por inércia de
seu titular, in casu, é a perda do direito de expedir determinações,
de fiscalizar ou de punir aqueles atos que inquestionavelmente
encontram-se prescritos.
Acerca do tema prescrição, o Mestre Luís Roberto Barroso, assim
versa:
[...] em qualquer dos campos do Direito, a prescrição tem como
fundamento lógico o princípio geral de segurança das relações
jurídicas e, como tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação
excepcional. A própria Constituição Federal de 88 tratou do tema para
prever as únicas hipóteses em que se admite a imprescritibilidade,
garantindo, em sua sistemática, esse princípio geral da perda da
pretensão pelo decurso do tempo. Com efeito, esse sempre foi o
entendimento da melhor doutrina e jurisprudência. - grifei e negritei
Desse modo, salvo nos casos enumerados na constituição, são
prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que digam
respeito a ilícitos penais ou administrativos causadores de prejuízo
ao erário, ou seja, a prescritibilidade é a regra constitucional, sendo
a imprescritibilidade a exceção.
Em suma, a prescrição é a extinção da pretensão, em razão da
inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal,
sendo extinta a ação e, quanto ao direito material existe, este fica
incólume. Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos a lição de San
Tiago Dantas, como transcrito:
Esta influência do tempo, consumido o Direito pela inércia do titular,
serve a uma das finalidades supremas da ordem jurídica, que é
estabelecer a segurança das relações sociais. Como passou muito
tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo
que se continue a expor as pessoas à insegurança que o direito de
reclamar mantém sobre todos, como uma espada de Dâmocles.
A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro é seguro;
quem podia reclamar não mais pode. De modo que o instituto
da prescrição tem suas raízes numa das razões de ser da ordem
jurídica: estabelecer a segurança nas relações sociais - fazer que o
homem possa saber com que conta e com o que não conta. - grifei
e negritei
Em sendo assim, a regra é a prescrição e, em não havendo dano ao
erário, forçoso reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição em
face do decurso do tempo, já quanto à imprescritibilidade da função
reparadora o tema não está de todo sedimentado.
Deste modo, vislumbra-se dos autos que os apontes de
irregularidades contidas no RA-E 17/2008 e transcritas da Instrução
Técnica Conclusiva nº 1858/2013, não restaram indicativos de dano
ao erário.
Assim, deflagra dos autos que da data da citação válida até a
apresentação da referida instrução técnica conclusiva, passaram-se
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mais de 05 (cinco) anos, portanto, superior ao prazo que autoriza a
pretensão punitiva desta Corte de Contas.
Feitas estas considerações, por tudo que consta nos autos, entendo
que efetivamente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva deste
Egrégio Tribunal relativamente aos atos de gestão, ora analisados.
3. DA SUBSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SR. ANTÔNIO
LIMA FILHO.
No que se refere à responsabilidade do Sr. Antônio Lima Filho,
Secretário da Secretaria Municipal de Transportes – SETRAN, este
fora citado na data de 09/09/2009, conforme Termo de Citação nº
0388/2009, de fls. 710, portanto, não decorreram mais de cinco
anos, seja antes da citação, seja após a interrupção decorrente da
citação válida, motivo pelo qual deve ser realizado o enfrentamento
de mérito.
Vê-se que a irregularidade decorre da utilização de receita vinculada
para pagamento de contratação de empresa de segurança, realizado
através do contrato PMV 42/2001, pactuado com CJF Vigilância
LTDA, além de outras empresas constantes dos itens 1.1, 1.3 e 1.4
da Instrução Técnica Conclusiva 1858/2013.
Observa-se que a lei vincula a utilização dos valores obtidos a título
de multa, conforme estabelece o artigo 320 do Código de Trânsito
Brasileiro, sendo que a arrecadada a título de multas de trânsito deve
ser utilizada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego,
de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, verbis:
Art. 320 - A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia
de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de
trânsito. – grifei e negritei
Verifica-se que os pagamentos relativos às empresas foi autorizado
pelo ordenador de despesas da SETRAN, a partir de empenhos
na rubrica 001.001, tendo sido pagos com receitas próprias do
município, pela SEMFA com os recursos de arrecadação de multas.
Deste modo, tendo havido a irregularidade em questão, acompanho
a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, e mantenho
a irregularidade, em razão da utilização de recursos vinculados para
efeito de pagamento de despesas decorrentes de contratação de
empresa de segurança.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de que o Plenário desta Egrégia
Corte de Contas, assim delibere:
1) Seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum,
relativamente ao Sr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, na qualidade de
Prefeito Municipal de Vitória, exercício 2004, tendo em vista que
a época vigorava a Lei Municipal a Lei 5.983/2003, que dispunha
acerca da desconcentração administrativa.
2) Seja decretada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, caso
não acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum,
nos termos do artigo 71, da Lei Complementar nº 621/2012, das
irregularidades tratadas no Relatório de Auditoria nº 17/2008 e
elencadas na Instrução Técnica Conclusiva nº 1858/2013, com a
extinção do processo com resolução de mérito, relativamente ao Sr.
Luiz Paulo Vellozo Lucas, nos termos do art. 269, IV, do Código de
Processo Civil.
3) Seja decretada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, nos termos
do artigo 71, da Lei Complementar nº 621/2012, das irregularidades
tratadas no Relatório de Auditoria nº 17/2008 e elencadas na
Instrução Técnica Conclusiva nº 1858/2013, com a extinção do
processo com resolução de mérito, relativamente aos gestores
Luciene Maria Becacici Esteves Vianna, Secretária Municipal de
Transportes e Infra-Estrutura Urbana e Heloisa Helena Nogueira da
Silva, Subsecretária de Transportes e Infra-Estrutura Urbana.
4)
Sejam considerados irregulares os atos de gestão do Sr.
Antônio Lima Filho, Secretário Municipal da Fazenda, em razão da
manutenção da irregularidade constantes desta decisão referentes
aos itens 1.1, 1.3 e 1.4, constantes da Instrução Técnica Conclusiva
nº 1858/2013, apenando-o com multa pecuniária, no valor de 1.000
VRTE’s.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades
legais, após as comunicações devidas, em não havendo expediente
recursal, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4614/2004,
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, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Luiz Paulo
Vellozo Lucas, na qualidade de Prefeito Municipal de Vitória no
exercício de 2004;
2. Extinguir o processo com resolução do mérito, tendo em vista
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o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação
às Sras. Luciene Maria Becacici Esteves Viana e Heloisa Helena
Nogueira da Silva, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar
nº 621/2012;
3. Considerar irregulares os atos de gestão do Sr. Antônio Lima
Filho, em razão das irregularidades constantes no voto do Relator,
aplicando-lhe multa pecuniária no valor de 1000 VTRE’s.
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
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 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-543/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3129/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de denúncia acerca de possíveis
irregularidades em processos licitatórios da Prefeitura Municipal
de Itapemirim, apresentada à Ouvidoria deste Tribunal, via correio
eletrônico, por pessoa não identificada, com pedido de cautelar.
Acolhendo a proposta do corpo técnico da Ouvidoria, o Conselheiro
Ouvidor encaminhou os autos à Presidência deste Tribunal,
que o remeteu a este Relator, tendo determinado a autuação
como Representação, encaminhando o ato à área técnica para
manifestação.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Engenharia informou, às
fls. 301/307, não haver qualquer apuração nesse sentido por
parte daquele setor, sendo os autos encaminhados ao Núcleo
de Cautelares, que emitiu a Manifestação Técnica Preliminar nº
387/2014 (fls. 309/312), opinando pelo NÃO CONHECIMENTO da
denúncia, em face do disposto no artigo 94, da Lei Complementar
nº 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer PPJC
nº 2293/2014 (fl. 315), de lavra do Procurador designado, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, 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 desta Egrégia Corte de Contas, nos termos do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito verifico que a área técnica e o Parquet de Contas
opinaram pelo não conhecimento da denúncia, tendo assim o Núcleo
de Cautelares se manifestado nos termos da Manifestação Técnica
Preliminar nº 387/2014 (fls. 309/312), verbis:
Cuidam os autos de denúncia, oferecida por pessoa não identificada
(anônimo), em 29/04/2014, protocolo nº 005911, em face do
Município de Itapemirim, questionando os seguintes editais:
Tomada de preços 002/2014 – de acordo com o denunciante, não
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foi possível acessar o edital através do site da Prefeitura Municipal
(fls. 13)
Tomada de preços 003/2014 – prestação de serviços de construção
de muros de arrimo e escadarias em diversas localidades do
Município de Itapemirim;
Tomada de preços 004/2014 – contratação de empresa para serviços
de construção de pátio externo da creche do bairro Rosa Meirelles;
Tomada de preços 005/2014 – contratação de empresa para
conclusão da obra da escola e quadra de esportes na localidade de
Rio Muqui Pedra;
Tomada de preços 006/2014 – não foi possível identificar o edital
no processo;
Tomada de preços 007/2014 – não foi possível identificar o edital
no processo;
Tomada de preços 009/2014 – serviço de urbanização do pátio da
escola agrícola no garrafão;
Concorrência pública 002/2014 – contratação de empresa para
serviços de reforma e ampliação da secretaria municipal de
transportes, na localidade de Candéus;
Concorrência pública 003/2014 – de acordo com o denunciante, não
foi possível acessar o edital através do site da Prefeitura Municipal
(fls. 14);
Concorrência pública 004/2014 – Contratação de empresa para a
construção do centro de atenção psicossocial – CAPS;
Concorrência pública 007/2014 – contratação de serviços de
conserva corretiva, rotineira e preventiva periódica das rodovias
integrantes da malha municipal;
Concorrência pública 008/2014 – contratação de serviços de
pavimentação e revitalização da avenida atlântica, na orla de Itaóca;
O denunciante irresignado informa que alguns editais não estavam
disponíveis no site, como, por exemplo, a tomada de preços 02, 06
e 07/2014.
Às fls. 05/12, relaciona alguns itens que considera irregular.
Ao final requereu o denunciante a este Tribunal de Contas que averigue
os fatos narrados e determine a suspensão das referidas licitações,
até que seja, então, finalmente, apuradas as irregularidades.
O eminente Conselheiro Relator, por meio do despacho de fls. 308,
encaminhou os presentes autos para análise e instrução, no prazo
de 10 dias.
2 – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da denúncia, de acordo com o art.
94 da Lei complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas), in verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
No mesmo sentido prevê o regimento interno desta Corte de Contas
Estadual (Resolução TC nº 261/2013):
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será
comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Compulsando os autos constata-se que o denunciante não preencheu
o seguinte requisito de admissibilidade da denúncia: nome completo,
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qualificação e endereço do denunciante.
O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir
a consumação de abusos no exercício de liberdade de manifestação
do pensamento, pois, ao exigir-se a identificação de quem se vale
dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à
própria configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em
última análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da
prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de
responsabilização, “a posteriori”, tanto na esfera civil, quanto no
âmbito penal.
Vê-se, portanto, que a proibição do anonimato tem um só propósito,
qual seja, o de permitir que o autor do escrito ou da publicação
possa expor-se às consequências jurídicas derivadas de seu
comportamento abusivo: “Quem manifesta o seu pensamento
através da imprensa escrita ou falada, deve começar pela sua
identificação. Se não o faz, a responsável por ele é a direção da
empresa que o publicou ou transmitiu”.
Nisso consiste a razão da norma, que, inscrita no inciso IV do art.
5º, da Constituição da República, proclama ser “livre a manifestação
do pensamento, sendo vedado o anonimato”. (grifei)
No mesmo sentido, entende o Tribunal de Contas da União que
a denúncia está regulamentada no Regimento Interno do TCU e,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não pode ser
anônima.
Pois bem, da análise do acervo processual, constata-se que o
denunciante não preenche os requisitos previstos para admissibilidade
da denúncia, motivo pelo qual opina-se pelo não conhecimento da
denúncia, na forma do art. 94, § 1º da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, nos termos do § 1º art. 94 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, submetemos à consideração superior a
proposta de deliberação pelo não conhecimento da denúncia. – grifei
e negritei
Já o Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer PPJC
nº 2293/2014 (fl. 315), acompanhou na íntegra o posicionamento
da área técnica.
Compulsando os autos, constato que o Representante é anônimo,
tornando a representação prejudicada em face do disposto no inciso
IV, do artigo 177 do Regimento Interno, Resolução TC nº 260/2013,
no que se refere a requisito de admissibilidade, vejamos, verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
[...]
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
[...]
Sendo assim, entendo que a presente representação não deve ser
conhecida por falta de preenchimento do sobredito requisito de
admissibilidade.
Por todo o exposto, e fundamentado no artigo 94 da Lei
Complementar nº 621/2012, acompanho o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO da presente Representação, com o consequente
ARQUIVAMENTO dos autos, por ausência dos requisitos de
admissibilidade.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3129/2014,
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, não conhecer
da presente Representação em face da Prefeitura Municipal de
Itapemirim, devido à ausência dos requisitos de admissibilidade,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
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
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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-607/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1307/2009 (APENSO: TC-5099/2006)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
INTERESSADO - DIRCEU DE AZEVEDO COUTO
EMENTA: CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – DIRCEU
DE AZEVEDO COUTO – CARGO: JARDINEIRO IIB04B PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
– DENEGAR REGISTRO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI - PEDIDO DE REEXAME
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INTEMPESTIVIDADE
- NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de pedido de Reexame de Decisão,
interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, representado
pelo Sr. Geraldo Alves Henrique, Presidente Executivo, em face da
Decisão TC nº 2370/2008, acostada à fl. 139 dos autos do Processo
TC nº 5099/2006, em apenso, denegatória do registro da Portaria nº
439/2006 (fl. 83), relativa à aposentadoria por invalidez, concedida
ao Sr. Dirceu Azevedo Couto, no cargo de Jardineiro II, B 04 B,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, com proventos
integrais por tempo de contribuição do Quadro Permanente do Poder
Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na forma do artigo
40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 28, §
1° e § 6° da Lei Municipal nº 5724/2005.
Cabe salientar que este Relator já analisou Pedido de Reexame de
Decisão, interposto pelo mesmo Instituto Recorrente, em face da
mesma decisão ora guerreada, nos termos do Voto de fls. 25/26,
sendo acompanhado pelo Plenário desta Egrégia Corte de Contas,
conforme Decisão TC n° 2930/2009, de fl. 28, que decidiu pelo
não conhecimento do expediente recursal por não preencher os
requisitos de admissibilidade.
Os autos foram encaminhados ao IPACI, e retornaram a esta Corte
de Contas com nova documentação, acostada às folhas 30/35.
Na forma regimental, os autos foram encaminhados à 8ª
Controladoria Técnica para fins de manifestação que, nos termos da
Instrução Técnica de Recursos nº 22/2013 (fls. 39/42), em análise
da peça recursal, opinando pelo NÃO CONHECIMENTO do presente
recurso, pela falta de interesse recursal, além da intempestividade
do Pedido de Reexame interposto pelo servidor.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do despacho, de fl. 45,
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 desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, percebe-se que o recorrente na qualidade de
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI pleiteia perante
este Egrégio Tribunal de Contas, em nome próprio interesse
alheio, ou seja, em favor do Sr. Dirceu Azevedo Couto, entretanto,
nesse particular, não há previsão legal que autorize a substituição
processual em comento.
Verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas
opinaram pelo não conhecimento do presente recurso, ante a falta de
interesse processual e a sua intempestividade, tendo a área técnica
se manifestado, nos termos da Instrução Técnica de Recursos nº
22/2013, verbis:
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[...]
ANÁLISE
Inicialmente, informa o peticionário que o Instituto não concordou
com a análise do Tribunal com relação à fixação dos novos proventos,
incluindo-se neles abonos concedidos por 03 (três) meses ao
servidor, pois os abonos eram verbas transitórias e não poderiam
compor os proventos do servidor em aposentação.
Na mesma esteira, discorda o Instituto da inclusão de outras
verbas, já que há decisões do STF e do TST que sumularam pelo
não reconhecimento de direitos aos trabalhadores contratados
ilegalmente pelo regime da CLT, sem concurso público, após a
promulgação da Carta Magna de 1988.
Em seguida, aponta as razões pelas quais entende que o Tribunal de
Contas deva analisar o recurso apresentado pelo servidor.
Aduz que o recurso do servidor foi interposto tempestivamente no
Instituto, já que o Instituto recebeu os autos com a denegação do
registro no dia 17 de junho de 2008, intimou o servidor no dia 20
de junho de 2008 e este protocolou seu recurso no Instituto em 23
de junho de 2008.
Por fim, entende que, se o Instituto demorou em encaminhar os autos
com o pedido de recurso ao Tribunal de Contas, seus servidores que
devem ser responsabilizados pelo erro cometido, e não o recorrente.
Ocorre que o início da contagem do prazo para a interposição do
Pedido de Reexame leva em consideração tão somente a data em que
o recurso foi protocolizado nesta Corte de Contas, não importando o
momento em que o Instituto recebeu a manifestação do servidor. E,
de acordo com a Lei vigente à época dos fatos, - Lei Complementar
32/1993, o recurso foi, de fato, intempestivo.
Se, como narrado pelo requerente, os servidores do Instituto foram
responsáveis pelo não encaminhamento do recurso no tempo
devido, cabe àquele órgão adotar as medidas necessárias, como a
instauração de procedimento administrativo disciplinar.
Ademais, é preciso esclarecer que o peticionário não tem interesse
de agir que legitime sua intervenção nos autos no atual momento
processual. Ao pedir que o recurso do servidor seja conhecido está
pleiteando em nome próprio interesse alheio, conduta que, salvo
quando há autorização por lei, é vedada pelo direito processual civil
brasileiro.
Sendo assim, ante a falta de interesse processual do requerente e
a inquestionável intempestividade do Pedido de Reexame interposto
pelo servidor, opina-se pela manutenção da Decisão TC- 2370/2008
que denegou registro a sua aposentadoria.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo não conhecimento do recurso
interposto, mantendo-se incólume a Decisão nº 2370/2008, que
denegou registro à Portaria nº 439/2006 (fls. 83, Processo TC nº
5099/2006), que concedeu ao servidor aposentadoria por invalidez,
no cargo de Jardineiro II, B O4 B, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS, por haver irregularidades na referida concessão. –
grifei e negritei
Ademais, como bem abordou a área técnica, o início da contagem
do prazo para a interposição do Pedido de Reexame leva em
consideração tão somente a data em que o recurso foi protocolizado
nesta Corte de Contas, não importando o momento em que o
Instituto recebeu a manifestação do servidor, portanto, é inegável
que o Pedido de Reexame é INTEMPESTIVO, não preenchendo os
requisitos de admissibilidade.
Desse modo, verifico que assiste razão à 8ª Controladoria Técnica,
nos termos da Instrução Técnica de Recursos nº 22/2013, bem como
ao Ministério Público Especial de Contas quando se pronunciaram
pelo não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse recursal
e a sua intempestividade.
Pelo exposto, em consonância com a área Técnica e com o
Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO do presente pedido de Reexame de Decisão
interposto pelo Sr. Geraldo Alves Henrique, então Presidente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, em razão da falta de interesse
processual e de sua intempestividade, mantendo-se os termos da
Decisão TC n° 2370/2008, dando-se ciência aos interessados.
VOTO, por fim, no sentido de que se extraia cópia da presente
decisão, juntando-a nos autos do Processo TC nº 5099/2006, em
apenso.
É como voto
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1307/2009,
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, não
conhecer do Pedido de Reexame, em virtude da falta de interesse
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processual e de sua intempestividade, mantendo os termos da
Decisão TC-2370/2008, 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 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, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro convocado
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOSÉ LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-608/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8203/2009 (APENSO: TC–3963/2009)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - HELINA MACHADO DO CARMO
EMENTA: CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – HÉLINA
MARIA DO CARMO – CARGO: PROFESSOR PEB IV – FUNÇÃO
PEDAGÓGICA, CLASSE IV, REFERÊNCIA “06” – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV) – DENEGAR REGISTRO –
PEDIDO DE REEXAME EM FACE DA DECISÃO TC-3900/2009
– JULGAR PREJUDICADO – EXTINGUIR PROCESSO SEM
ANÁLISE DO MÉRITO – DEVOLVER À ORIGEM – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de pedido de Reexame de Decisão,
interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória - IPAMV, em face da Decisão TC nº
3900/2008, acostada à fl. 148 dos autos do Processo TC nº
3963/2008, em apenso, denegatória de registro a Portaria
nº 157/2008, fl. 86 do referido processo, que concedeu a
Aposentadoria por Invalidez a Sra. Helina Maria do Carmo, no
cargo efetivo de Professor PEB IV – Função Pedagógica, matrícula n°
217379, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vitória,
com proventos mensais de R$ 1.502,11 (mil, quinhentos e dois reais
e onze centavos), a partir de 01/07/2008.
Na forma regimental, os autos foram encaminhados à 8ª
Controladoria Técnica que, nos termos da Instrução Técnica de
Recursos nº 182/2012 (fls. 25/29), em análise da peça recursal,
verificou que o recorrente possui interesse e legitimidade processual,
opinando pelo CONHECIMENTO do presente Pedido de Reexame,
e no mérito, pelo provimento com o consequente registro da
Portaria n° 157/2008.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Geral,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do despacho, de fl.
32, 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 desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que o pedido de reexame de decisão
é tempestivo e o recorrente possui interesse e legitimidade, razão
pela qual conheço do pedido de reexame interposto pelo Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória IPAMV, objetivando tornar insubsistente a Decisão TC nº 3900/2008,
acostada à fl. 148 dos autos do Processo TC nº 3963/2008, em
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apenso, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
Verifico, também, que a área técnica e o Ministério Público Especial
de Contas opinaram pelo conhecimento do presente pedido de
reexame, e no mérito, pelo provimento com o consequente registro
da Portaria n° 157/2008, tendo a área técnica se manifestado, nos
termos da Instrução Técnica de Recursos nº 182/2012, verbis:
[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que o Instituto de Previdência do Município de Vitória-IPAMV, possui
interesse e legitimidade processual, o que torna o presente recurso
CABÍVEL.
Quanto à tempestividade, cabe verificá-la a partir da aplicação da
regra traçada pelo parágrafo único do artigo 44 da LC nº 32/1993,
vigente à época da interposição do recurso, in verbis:
Art. 44. Das decisões proferidas em processos de que tratam os
artigos 37 e 38 caberão pedidos de reexame.
Parágrafo único – O pedido a que se refere este artigo será
distribuído, na forma estabelecida no Regimento Interno, a quem
houver proferido o voto Vencedor na decisão recorrida, e só poderá
ser formulado uma única vez, por escrito, pelo responsável ou
interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do
art. 72. (grifo nosso)
Por seu turno, o artigo 72, do mesmo diploma legal assim estabelecia:
Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar contam-se da
data da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contra-fé,
devidamente certificada.
Parágrafo único – No caso de publicação no Diário Oficial do Estado
o prazo conta-se da data da publicação. (grifo nosso)
Assim sendo, quanto à tempestividade, verifica-se que o presente
recurso foi proposto no prazo, se confrontada a data em que o
IPAMV tomou ciência da decisão, por meio do retorno dos autos em
30.11.2009 (fl. 150 do processo TC nº 3963/2008), com a data da
interposição do recurso, qual seja, 15/12/2009.
Logo, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
A servidora Hélina Maria do Carmo era ocupante do cargo de
Professor PEB IV – Função Pedagógica, matrícula nº 217379, do
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vitória-ES, se
enquadrando nos requisitos da aposentadoria por invalidez.
Com relação ao cumprimento das exigências para a sua aposentadoria
não há nenhum questionamento.
Contudo, no que tange à base de cálculo para incidência da
proporcionalização, previsto no artigo 40, § 2º da Constituição
Federal, discordaram o Plenário deste Tribunal e o IPAMV.
A metodologia utilizada pelo Instituto Previdenciário Municipal
para o cálculo dos proventos da servidora em epígrafe segue as
Orientações Normativas do Ministério de Previdência e Assistência
Social e o que estabelece os §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei nº 10.887/2004.
Por outro lado, a discordância consignada no Voto de vista do
Conselheiro Substituto, reside no fato de que este Tribunal de
Contas, acatando posicionamento defendido por ele próprio, vinha,
em situações análogas, adotando entendimento contrário, nos
termos da decisão paradigma TC-3717/2008, proferida nos autos do
processo TC nº 5014/2006.
Em suas razões recursais o Instituto Previdenciário alega que procedeu
aos cálculos dos proventos seguindo a fórmula estabelecida nas
Orientações Normativas do Ministério de Previdência e Assistência
Social, por ser este o órgão legitimado pela Lei nº 9.717/1998
para traçar as regras gerais a serem seguidas pelos diversos entes
federados, no que se refere aos Regimes Próprios de Previdência.
Ocorre que, no que tange ao entendimento anteriormente adotado
por esta Corte, há que se esclarecer que com o advento da Resolução
TC nº 236/2012 a questão ficou totalmente superada, nos termos do
que prescreve o seu artigo 4º, senão vejamos:
Art. 4º. A concessão do benefício previdenciário de aposentadoria
com fundamento no art. 2° da Emenda Constitucional nº 4 1 deverá
observar as leis e normativos federais que estabelecem parâmetros
gerais para a concessão e cálculo de benefícios previdenciários e
de leis próprias do Estado e dos Municípios, além de Resoluções do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. (grifo nosso)
Desse modo, verifica-se que os cálculos apresentados pelo recorrente
estão em consonância com a legislação vigente, bem como com
a nova orientação desta Corte de Contas, consignada na referida
Resolução TC nº 236/2012.
Ressaltamos que, acerca do tempo contributivo que não havia sido
incluído na aposentadoria da servidora, conforme detectado pela
área técnica deste Tribunal, foi devidamente acertado em face da
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devolução do processo à origem.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, e mesmo admitindo, em tese, estar prejudicado
o recurso pela perda do seu objeto, considerando que tanto o
posicionamento anterior que motivou a denegação do registro
quanto a atual orientação que permite o seu deferimento foram
emanados por este Tribunal, somos pelo CONHECIMENTO
das manifestações recursais e, quanto ao mérito, pelo seu
PROVIMENTO, com o consequente registro da Portaria nº
157/2008, que concede aposentadoria a Sra. Helina Maria do
Carmo – grifei e negritei
Analisando detidamente os autos, percebe-se que com o advento da
Resolução TC nº 236/2012, a matéria em analise restou pacificada,
portanto, os cálculos dos proventos apresentados pelo recorrente
estão corretos, inclusive, no que se refere ao tempo de contribuição
que não havia sido incluído, esse foi devidamente corrigido no
momento da remessa do processo à origem.
Todavia, com o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, o
Pleito em análise perdeu o objeto, restando prejudicando, devendo
retornar à origem para revisão do ato, com nova fixação dos
proventos, em face da referida Emenda Constitucional.
Pelo exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o Plenário
desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
1) Seja o presente processo extinto sem resolução do mérito;
2) Seja o Processo TC nº 3963/2008 desapensado e encaminhado
ao Órgão de Origem para que se providencie a revisão da Portaria nº
157/2008, com nova fixação dos proventos, nos termos dos artigos
1º e 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012, retornando-os a este
Tribunal para efeito de apreciação;
3) Seja extraída cópia da presente decisão, juntando-se aos autos
do processo TC nº 3963/2008, após, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8203/2009,
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 em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, tendo em
vista a perda do objeto do pleito análise com o advento da Emenda
Constitucional nº 70/2012, restando o mesmo prejudicado;
2. Desapensar o Processo TC-3963/2008 e encaminhar ao Órgão de
Origem para que se providencie a revisão da Portaria nº 157/2008,
com nova fixação de proventos, nos termos dos artigos 1º e 2º da
Emenda Constitucional nº 70/2012, retornando a este Tribunal para
apreciação;
3. Extrair cópias da presente decisão, juntando-as aos autos do
processo TC-3963/2008;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro convocado
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-535/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-2155/2014
JURISDICIONADO -SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
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LAZER - SESPORT
ASSUNTO -DENÚNCIA
DENUNCIANTE -SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGEM, ESTRADAS, PONTES,
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM - SINTRACONST
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - NÃO CONHECER ENCAMINHAR CÓPIAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO TRABALHO E EMPREGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil, Montagem, Estradas, Pontes,
Pavimentação e Terraplanagem – SINTRACONST, representada
pelo Secretário Jurídico Sr. Miguel Ferreira Junior, protocolado
nesta Corte de Contas em 28/03/2014, sob o nº 004074, em face
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SESPORT, relatando
supostas irregularidades na contratação de trabalhadores pela
empresa BR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA – EPP,
suposta subcontratada da empresa GREEN VISION PRODUTOS
ESPORTIVOS S/A, esta por sua vez contratada pela SESPORT para
construção campo de futebol society, (Campo Bom de Bola II), no
Bairro Vista do Mestre no Município da Serra/ES.
O denunciante relata que a empresa BR Construtora admitiu em
torno de 11 (onze) trabalhadores sem encaminha-los para fazerem
os exames e treinamentos admissionais e sem as devidas anotações
do contrato de trabalho nas Carteiras de Trabalho e Previdência
Social dos Trabalhadores e que os mesmos estariam recebendo
sua remuneração por dia trabalhado (diária). Informa ainda que
a empresa Green Vision, vencedora da Concorrência Pública nº
20/2012 da SESPORT, teria subcontratado a empresa BR Construtora
para a execução do objeto do contrato nº 33/2013.
A SESPORT através do OF. Nº 207/GEOB/SESPORT, fl.03 informa ao
denunciante que a empresa contratada para a execução do objeto
do certame em apreço é a GREEN VISION PRODUTOS ESPORTIVOS
S/A conforme contrato nº 0033/2013 e que da análise preliminar
da documentação não existe registro da participação da empresa
BR Construtora e Administradora LTDA EPP ou de qualquer relação
desta empresa com a Green Vision.
Após análise técnica, realizada pela 2ª Secretaria de Controle
Externo (fls. 24/26) foi informado que de fato a documentação
apresentada pelo sindicato não é possível constatar qualquer
documento que explicite vínculo entre a empresa Green Vision e a
empresa BR Construtora.
A 2ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação
Técnica da Chefia MTC 31/2014 relata que não foram apresentadas
na presente denúncia provas quanto a alegada subcontratação,
portanto não atendendo aos requisitos de admissibilidade disposto
no artigo 177, do RITCEES, sugerindo o não recebimento da
denúncia.
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
Opinou ainda, a área técnica, que a matéria que originou a denúncia
apresentada, ou seja, a não observação de direitos trabalhistas
dos empregados a serviço dos supostos subcontratados não é de
competência desta Corte, sugerindo o envio de cópia da denúncia
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/ES do
Ministério do Trabalho e Emprego uma vez que a matéria basal da
denúncia é afeta a questões de direito trabalhista.
O Ministério Público de Contas através de manifestação de fls. 28,
acompanhou a Manifestação Técnica da Chefia nos termos em que
foi formulada.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II – VOTO
Compulsando-se os autos, conclui-se dos fatos postos a apreciação
desta corte de contas, que o denunciante Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil, Montagem, Estradas, Pontes,
Pavimentação e Terraplanagem – SINTRACONST, não atendeu
aos requisitos de admissibilidade da denúncia, ou seja, indícios de
provas dos fatos elencados, desrespeitando assim, o disposto no art.
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177. III do RITCEES.
Isto posto, por inadequação legal e regimental, conforme estipulam
o art. 1º, inc. XXIII, e o art. 94,§1º, ambos da LC 621/2013, e ainda
o disposto no art. 177 e seus incisos do Regimento Interno, VOTO
pelo NÃO CONHECIMENTO da presente denúncia, submetendo a
este Plenário a minha decisão na forma do art. 176, §1º do RITCEES.
Voto ainda, pela remessa de cópia da denúncia à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/ES do Ministério do Trabalho
e Emprego uma vez que a matéria basal da denúncia é afeta a
questões de direito trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2155/2014,
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, não conhecer
da denúncia em face da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
- SESPORT, encaminhando cópia à Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego – SRTE/ES do Ministério Público do Trabalho,
uma vez que a matéria basal da denúncia é afeta a questões de
direito trabalhista, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Geral das Sessões em substituição

[Atas das Sessões - Plenário]
SESSÃO: 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
01/07/2014
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às
quatorze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, invocando a proteção de Deus,
declarou aberta a vigésima segunda sessão ordinária do exercício de
dois mil e quatorze do Plenário deste Tribunal. Integrando o Plenário
estiveram presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO, JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL e RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN. Na Auditoria, os Senhores
Auditores MÁRCIA JACCOUD FREITAS, JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI e
EDUARDO PEREZ. Presente o Ministério Público Especial de Contas,
na pessoa do DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral; e ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões. O Senhor
Presidente, Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, nos termos
dos artigos 72, inciso II, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste
Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a ata da
2ª sessão plenária administrativa e ata da 20ª sessão plenária
ordinária, do corrente, antecipadamente encaminhadas pelo
Secretário-Geral das Sessões, por meio eletrônico, aos Senhores
Conselheiros, Auditores e Procuradores; sendo aprovadas à
unanimidade, oportunidade em que o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA passou a
integrar o Plenário. – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO
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DE PROCESSOS – O Senhor Presidente, justificou a ausência do
Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, por motivo
de saúde. – COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O
Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO trouxe ao
Plenário o expediente protocolado sob o nº 8148/2014, encaminhado
pela Sra. Vera Lúcia Baptista Castiglione, Secretária de Educação e
pelo Sr. Edmo Pires Martins, Secretário de Obras, ambos da Prefeitura
Municipal da Serra, solicitando a dilação do prazo referente aos
Termos de Notificação nº 0809/2014 e nº 0810/2014, constante no
Processo TC-10141/2013, alegando em síntese, que nos dias
dezessete e vinte e três de junho do corrente, o expediente naquela
Prefeitura ocorreu somente no período matutino, em razão dos jogos
da Copa do Mundo de Futebol e que, no dia dezenove de junho do
corrente não houve expediente, pois, comemorou-se o dia de Corpus
Cristi; que também há inúmeros processos administrativos de obras
da administração anterior citados, que precisam ser identificados
nos arquivos ativos e passivos daquela Municipalidade, para o
atendimento dos questionamentos deste Tribunal, motivos pelos
quais solicita a concessão de mais quinze dias de prazo para
resposta; diante do exposto Sua Excelência, com fundamento nos
Princípios da Razoabilidade, da Ampla Defesa e do Contraditório,
deferiu o pedido, prorrogando os prazos dos mencionados Termos de
Notificação por quinze dias, contados a partir de seu vencimento,
dando-se a devida ciência aos interessados, preferencialmente por
meio eletrônico constante da petição, com posterior juntada aos
autos. Sua Excelência também comunicou ao Plenário que o
julgamento do Processo TC-6535/2013, que trata de Recurso de
Reconsideração, interposto pelo Sr. Ângelo Guarçoni Júnior, fica
designado para o dia vinte e nove de julho do corrente, determinando,
com fundamento no artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que sejam devidamente notificados os interessados e
seus patronos, em razão do pedido de sustentação oral requerido no
referido processo. Sua Excelência ainda trouxe ao Plenário o
expediente protocolado sob o nº 8118/2014, encaminhado pela Sra.
Sheila Basilio Arquitetura, Diretora da firma Sheila Basilio Arquitetura
Ltda, solicitando a dilação do prazo referente aos Termos de Citação
nº 051/2014, constante no Processo TC-5476/2013, justificando seu
pedido pela impossibilidade de organizar e apresentar o devido
contraditório junto a esta Corte, tendo em vista que a mesma
recebeu o referido Termo de Citação, às vésperas de uma viagem
para o exterior e permaneceu ausente do país por cerca de dez dias;
diante do exposto Sua Excelência, com fundamento nos Princípios
da Razoabilidade, da Ampla Defesa e do Contraditório, deferiu o
pedido, prorrogando o prazo do mencionado Termo de Citação por
trinta dias, contados a partir do seu vencimento, dando-se a devida
ciência ao interessado, preferencialmente por meio eletrônico
constante da petição, com posterior juntada aos autos. Por fim, Sua
Excelência
registrou,
enquanto
corregedor,
as
inúmeras
manifestações de insatisfação em face das matérias jornalísticas,
ocorridas na sexta-feira, dia vinte e sete de junho do corrente,
acerca da lista de inelegibilidade elaborada pelo Ministério Público de
Contas; inicialmente registou a ausência de competência para a
elaboração da mesma, em face da legislação ser clara quanto a
competência dos Tribunais de Contas para a sua elaboração, que
ainda que as insatisfações ocorram pelo fato da mesma conter,
segundo os insatisfeitos, processos que ainda encontram-se em
grau de recurso, processos saneados por esta Corte, em que sequer
são processos de contas, conforme exige a lei; registrando nessa
oportunidade, a impossibilidade de atuação correicional da
Corregedoria desta Corte de Contas no âmbito do Ministério Público
de Contas, em face da independência funcional prevista na
Constituição Federal, informando ainda que os processos que
chegarem nesse sentido, serão instruídos, conforme o caso concreto,
com as informações devidas e enviados ao Conselho Nacional do
Ministério Público Especial de Contas, para as providências que
entender necessárias. – DECISÕES MONOCRÁTICAS – Nos termos
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, o Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO informou que determinou
notificação, pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-2963/2014,
TC-3498/2014, TC-3595/2014, TC-3654/2014, TC-3665/2014, TC3666/2014, TC-3675/2014, TC-3676/2014, TC-3678/2014, TC3740/2014, TC-3741/2014, TC-4415/2014 e TC-4417/2014, e pelo
prazo de trinta dias, no Processo TC-134/2014; e citação, pelo prazo
de trinta dias, no Processo TC-3109/2013. O Senhor Conselheiro
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL informou que determinou
notificação, pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-2434/2014,
TC-2435/2014 e TC-5183/2014; e citação, pelo prazo de trinta dias,
no Processo TC-0065/2012. O Senhor Conselheiro Substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA informou que determinou notificação, pelo prazo
de dez dias, nos Processos TC-3587/2014, TC-3588/2014, TC-
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0764/2012, TC-9033/2013, TC-3744/2014, TC-3745/2014, TC763/2014, TC-3597/2013, TC-3748/2014, TC-3750/2014 e TC1221/2014, e pelo prazo de trinta dias, no Processo TC-1222/2014;
citação, pelo prazo de trinta dias, nos Processos TC-2700/2014, TC3106/2013, TC-3947/2013, TC-2679/2012, TC-2619/2014 e TC2883/2013; e citação e notificação, pelo prazo de trinta dias, nos
Processos TC-3390/2013 e TC-6367/2013. O Senhor Auditor JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI informou que determinou notificação, pelo
prazo de dez dias, nos Processos TC-3604/2014, TC-3609/2014, TC3710/2014, TC-3712/2014, TC-3713/2014, TC-3715/2014 e TC3716/2014. – APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – Nos termos
do artigo 101, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, o Senhor
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, incluiu em pauta
os Processos TC-3636/2014, que trata de Representação em face do
Edital de Pregão Eletrônico nº 505/2013, da Secretaria de Estado da
Saúde tendo votado pela concessão da medida cautelar para que o
gestor se abstenha de contratar, expedindo-se notificação pelo prazo
de trinta dias, com a devida comprovação da adoção da medida em
dez dias e com posterior encaminhamento à Secretaria-Geral de
Controle Externo, e TC-4902/2014, que trata de Representação em
face do Município de São Gabriel da Palha, tendo votado por conceder
a medida cautelar, suspender o certame, com a determinação ao
gestor de abster-se de praticar qualquer ato até decisão ulterior,
com a devida comprovação em cinco dias, e dando-se ciência às
partes. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E PARECERES – O Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO leu o Acórdão
TC-418/2014, proferido no Processo TC-2633/2013. O Senhor
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO leu o Acórdão TC257/2014, proferido no Processo TC-2712/2012, e TC-427/2014,
proferido no Processo TC-2944/2012. O Senhor Conselheiro JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL leu os Acórdãos TC-259/2014,
proferido no Processo TC-2999/2012, e TC-329/2014, proferido no
Processo TC-5607/2012. O Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN leu os Acórdãos TC-197/2014, proferido
no Processo TC-2350/2012, e TC-261/2014, proferido no Processo
TC-9008/2013. O Senhor Conselheiro em substituição MARCO
ANTONIO DA SILVA leu os Acórdãos TC-250/2014, proferido no
Processo TC-2137/2012, e TC-251/2014, proferido no Processo TC2256/2011. – OCORRÊNCIAS – 01) Após o Relator do Processo TC7105/2010, que trata de Representação em face da Prefeitura
Municipal de Alegre, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, proferir voto pela rejeição das preliminares
arguidas nos autos, sendo apenas parcialmente em relação à de
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, e julgamento pela
irregularidade da Tomada de Contas Especial, com aplicação de
ressarcimento e multa individual de 1.000 VRTE para cada gestor
além de expedição de determinação em total sintonia com a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, o Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA solicitou vista
dos autos para melhor compreender a matéria, buscando manter
coerência com seus posicionamentos anteriores neste Plenário
quanto às irregularidades inquinadas; 02) O Senhor Presidente,
atendendo à solicitação do Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, solicitou ao Secretário-Geral das
Sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante legal
nos autos do Processo TC-1499/2011, que trata de Prestação de
Contas da Câmara Municipal de Linhares, relativa ao exercício de
2010, a fim de verificar as presenças em Plenário para o exercício da
sustentação oral requerida, o que foi procedido, sem que houvesse
manifestação. O Relator, ante a ausência do interessado, adiou o
julgamento do feito, mantendo o processo em pauta, por duas
sessões, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento
Interno deste Tribunal; 03) O Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, acompanhando a Área Técnica e o
Ministério Público junto a este Tribunal, votou, preliminarmente, por
negar exequibilidade de leis municipais indicada nos autos, e pela
procedência da denúncia objeto do Processo TC-7099/2010, com
aplicação de multa de 3.000 VRTE ao gestor, momento em que o
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL indagou
Sua Excelência sobre a ocorrência de contratações temporárias de
médico da saúde da família dentre as irregularidades detectadas nos
autos, externando seu entendimento prévio acerca de tal
possibilidade. O Relator esclareceu que as várias leis municipais
trataram, igualmente, de diversos cargos, a serem contratados de
forma temporária, o que caracterizou burla ao instituto do concurso
público, após o que se satisfez o Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO
ALMEIDA PIMENTEL e requereu vista dos autos o Senhor Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, conforme notas
taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
- Conselheiro Ranna, V.Ex.ª está imputando, também, irregularidade
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na contratação de médico da saúde da família. Tenho votado neste
Plenário e tenho de ser coerente no meu voto. Entendo que em
relação a médico da saúde família a Prefeitura pode fazer o contrato
sem concurso. Estou olhando no voto, mas não sei se é a lei ou a
contratação dos médicos. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - Na verdade é a lei, misturou a
contratação de muitos agentes, não só agente da saúde da família.
Se fosse apenas agente da saúde da família seria diferente, mas
inclui auxiliar de enfermagem, de consultório, biomédico, enfermeiro,
terapeuta, médico, dentista, psicólogo. Tem mais: servente,
monitor, motorista e serviços gerais, para a Secretaria de Agricultura.
Misturou várias contratações. Por mais que tenhamos boa vontade,
fica difícil não configurar. O SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO
PIMENTEL - Localizei. Estou satisfeito, Senhor Presidente. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Senhor Presidente, peço vista do processo”; 04) Em seguida à
leitura do voto do Relator do Processo TC-6860/2013, que trata de
Recurso de Reconsideração em face do Acórdão TC-131/2013,
Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, pelo
conhecimento e provimento do recurso, o Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas, DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,
externou seu respeito pelo juízo formado pelo Relator, entretanto,
questionou a análise do mérito por parte de Sua Excelência,
entendendo que o Relator se baseou em informações gerais sobre a
gestão, do Chefe do Poder Legislativo à época, que não foram
consideradas na instrução técnica e no parecer ministerial, para
afastar irregularidades específicas, pelo que solicitou vista dos
autos; 05) Após ouvir o voto do Relator do Processo TC-3210/1998,
que trata de Relatório de Auditoria do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cariacica, referente ao exercício
de 1995, Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA,
pela decretação da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal
em relação aos fatos apurados nos autos, e pela instauração de
Tomada de Contas Especial pela entidade jurisdicionada para
apuração de possível dano ao erário, com expedição de ofício à Vara
de Sucessões da Comarca de Cariacica, haja vista o falecimento de
um dos responsáveis e o indício de dano, o Senhor Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN teceu ponderações
sobre a utilidade de realização de procedimentos acerca de fatos
que ocorreram há vinte anos, afirmando que restou comprometido o
Princípio da Razoável Duração do Processo, o que prejudica,
sobremaneira, e reflexamente, o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, outros princípios fundamentais, e que, em que
pese os indícios de dano ao erário, a inércia do Estado não pode ser
ensejadora de penalização dos cidadãos, motivo pelo qual requereu
vista dos autos. Em seguida, o Relator, Senhor Conselheiro Substituto
MARCO ANTONIO DA SILVA, corroborou a preocupação do Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN e lembrou
que o Tribunal de Contas da União possui instrução normativa que
trata da instauração de Tomada de Contas que prevê a dispensa de
tramitação de processos de mais de dez anos, ante dificuldade de
preservação do contraditório, fato não disciplinado por este Tribunal.
Sua Excelência também considerou que, como o defendente alegou,
à época, dificuldade de apresentação de documentos em razão de
falta de informações bancários, e os bancos, por força de lei, são
obrigados a manter documentos bancários por até trinta anos, seria
interessante a instrução de Tomada de Contas Especial para melhor
apuração dos fatos, permanecendo com o seu voto, conforme notas
taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Conselheiro Marco Antonio, V. Ex.ª está
decidindo pela abertura de Tomada de Contas Especial, a ser pela
Prefeitura, de algo aconteceu há vinte anos? O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Bastante tempo,
não é Senhor Conselheiro? O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - É algo para debatermos em
Plenário, quer dizer: o princípio da duração razoável do processo
está rasgado nesse caso; o princípio do contraditório e da ampla
defesa, também, porque alguém se defender depois de vinte anos
- considerando que a Tomada de Contas Especial apresente novos
elementos. O ex-prefeito morrendo, se há o dano, os herdeiros
assumem o dano. Isso é pacífico, não tenho dúvidas. A dúvida é:
como alguém se defende, com os devidos instrumentos, após vinte
anos? É obvio, também, que a princípio há o dano, mas a inércia do
Estado não pode penalizar as pessoas, no meu entendimento. Acho
que até V. Ex.ª concorda com isso. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor Presidente,
tenho a mesma preocupação do Eminente Conselheiro no que diz
respeito às questões, tanto que a Área Técnica já está opinando, e o
Eminente Procurador está opinando pela questão da imputação do
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ressarcimento. O Eminente Procurador divergiu, tão somente, no
que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
artigo 71. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Mas não há dúvida, isso aí é pacífico. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Também tenho a mesma dificuldade que V. Ex.ª. De fato, entendo
que a Emenda 45 quando tratou da questão da duração razoável do
processo, quis exatamente dar celeridade nesses casos. Tive
dificuldade no presente caso – apesar de o processo ser de 1998 –
porque em se tratando de imputação de ressarcimento, o TCU, pelo
menos, tem uma Instrução Normativa que trata exatamente da
instauração de Tomada de Contas, que trata daqueles processos
que tiverem mais de dez anos dispensam a questão do seguimento
para efeito de imputação de ressarcimento. Ocorre que, o nosso
Tribunal não tem norma específica no que diz respeito a esse caso.
Talvez até o TCU tenha feito dessa maneira por conta da questão da
dificuldade de se promover, de instaurar o contraditório por ter
decorrido mais de dez anos – que é o que acontece nesse caso. Na
falta de uma norma específica, optei por instauração da Tomada de
Contas, porque relatado pelo defendente, à época, que a dificuldade
de trazer esses elementos era em razão da falta de informações
bancárias. Como os Bancos, por força de disposição legal, são
obrigados a manter a questão de documentos bancários por até
trinta anos, achei que seria possível sim que a Gestão Municipal
conseguisse tais elementos. Em razão disso, optei pela determinação
da instauração. Já deixei claro, inclusive, que se os valores
transitaram de órgão a órgão, ou seja, do instituto para a prefeitura,
não haveria de se falar de imputação de ressarcimento porque os
valores não foram destinados ou em proveito de terceiros ou em
proveito próprio. Então, deixei clara essa questão. Mas optei por
determinar sim, Eminente Conselheiro, a instauração de Tomada de
Contas, que acho melhor. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - V. Ex.ª, então, concluiu que
a peça chave é a movimentação bancária? O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Consignei no voto,
inclusive, essa questão da informação bancária. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Senhor Presidente, solicito vista do processo”; 06) Nos termos do
artigo 294, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, o Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, após proferir
voto pelo indeferimento do pedido cautelar constante no Processo
TC-3058/2014, que trata de Representação em face do Edital de
Leilão nº 01/2014 da Prefeitura Municipal de Cariacica, submetendo
os autos à tramitação sob o rito ordinário desta Corte, procedeu
adendo em seu voto para propor o deferimento do pedido feito pela
sociedade empresária Gestto Consultoria e Assessoria Ltda, por
meio de seu Diretor Executivo, Senhor Rodrigo Stehling, e
intervenção nos autos como terceira interessada, uma vez que pode
ser atingida, de forma direta ou reflexa, por decisão deste Tribunal,
pois participou do certame licitatório impugnado; tendo o Plenário
anuído integralmente ao voto do Relator, conforme notas
taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Explicito que existe uma conclusão de
opinamento técnico no seguinte sentido: (faz a leitura) Em síntese,
acompanho o opinamento técnico. Voto pelo indeferimento do
pedido de Medida Cautelar implícita na presente Representação,
dando ciência aos interessados, encaminhando os autos à Secretaria
Geral de Controle Externo para que seja promovida junto à Secretaria
de Controle Externo competente a análise de mérito, seguindo-se no
rito ordinário. Eminentes Conselheiros, houve um pedido, aproveito
para fazer um adendo no voto, de origem da Gessto Consultoria &
Assessoria Ltda, o interessado é o Senhor Rodrigo Stehling. É uma
solicitação de prazo para prestar informações. Entendo que se
mostra razoável o deferimento do pedido realizado pela empresa,
acerca da intenção, porque está solicitando a intervenção como
terceira interessada. Aliás, acerca da intervenção de terceiros nesse
sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas
dispõe o seguinte: “Art. 294, § 1º O ingresso do terceiro interessado
no processo será determinado de ofício quando houver necessidade
de manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à
controvérsia dos autos, ou quando o terceiro puder ser atingido, de
forma direta ou reflexa, por decisão do Tribunal.” É o caso; o terceiro
pode ser atingido porque participou do certame licitatório. Diante
disso, voto pelo deferimento do pedido formulado pelo Senhor
Rodrigo Stehling, Diretor Executivo da Gessto Consultoria &
Assessoria Ltda, realizado por meio de ofício GST 023/2014, para
que possa ter sua intervenção nos autos. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Em discussão.
Encerrada. Como votam os Senhores Conselheiros?”; 07) O Senhor
Presidente, atendendo à solicitação do Relator, Senhor Conselheiro
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Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, solicitou ao Secretário-Geral
das Sessões que apregoasse o interessado e/ou seu representante
legal nos autos do Processo TC-929/2013, que trata de Representação
do Ministério Público Especial de Contas em face da Câmara Municipal
de Anchieta, a fim de verificar as presenças em Plenário para o
exercício da sustentação oral requerida, o que foi procedido, sem
que houvesse manifestação. O Relator, ante a ausência do
interessado, adiou o julgamento do feito, mantendo o processo em
pauta, por duas sessões, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do
Regimento Interno deste Tribunal; 08) O Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO se retirou do Plenário durante a
apreciação do Processo TC-1367/2014, retornando durante a
apreciação do Processo TC-4219/2013, ambos da pauta do Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA; 09) O Senhor
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL se retirou do
Plenário durante a apreciação do Processo TC-6418/2012, da pauta
do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, não
retornando até o término da sessão; 10) Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu voto-vista nos
autos do Processo TC-2219/2008, que trata de Denúncia em face da
Prefeitura Municipal de Castelo, acompanhando o Relator, Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, quanto à
procedência da denúncia e aplicação de multa de R$ 3.000,00 (três
mil reais) ao gestor, e divergindo parcialmente quanto à
fundamentação do voto, por ter mantido as irregularidades
referentes à contratação de empresa cujos sócios eram servidores
públicos municipais ou possuíam relação de parentesco com
servidores e ausência de concurso público, em total alinhamento
com a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas. O
Relator, por sua vez, manteve seu voto, com expedição de
determinação, ocasião em que o Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO pediu vista; 11) Durante a apreciação do
Processo TC-5319/2014, que trata de agravo interposto pela
sociedade empresária CMS Consultoria e Serviços S/S Ltda em face
da Decisão TC-3542/2014, o Representante do Parquet de Contas,
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, indagou ao Relator,
Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, sobre a
alteração parcial do conteúdo da decisão agravada, quanto à
realização de inspeção in loco em Municípios capixaba, tendo Sua
Excelência respondido que sua proposta é de rever alíneas do voto
que fundamentou a mencionada decisão, com base nos elementos
trazidos pelo agravante que alega a ocorrência de prejuízo ao erário
com a manutenção dos efeitos cautelares decorrentes da decisão
agravada, pelo que, ante a limitação de material humano da Corte,
sugeriu a conversão da realização de inspeção in loco em notificação
dos jurisdicionados para apresentação de documentos a serem
analisados pela Área Técnica em conjunto com as informações
obtidas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis –ANP, requeridas após reformulação do conteúdo
do ofício a ser expedido. O Senhor Procurador Especial de Contas
demonstrou sua preocupação com o fato de que este Tribunal esteja
involuntariamente, destinando força de trabalho para aparelhar
recurso de particular, o que foi rechaçado pelo Relator, que sustentou
a busca por melhor instrução nos autos. Instalada a divergência e
ante a complexidade da matéria, o Senhor Procurador requereu
vista dos autos, ao que alertou o Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO que os autos se encontram sob efeito de
cautelar, seguido do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA, que asseverou ser a decisão proposta incidental, e que
exige análise célere, motivo pelos quais o pedido de vista deveria se
restringir à apreciação em sessão. Por outro turno, o Senhor
Procurador Especial de Contas e o Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO se manifestaram no sentido de que a
discussão se refere ao recurso, que é processo autônomo, e não à
cautelar, pelo que pugnara pela concessão de vista por uma sessão,
prorrogável por mais uma, ao Ministério Público Especial de Contas,
nos termos do artigo 82, § 1º, do Regimento Interno desta Corte,
tendo o primeiro registrado a falta de acesso total às peças do
processo, uma vez que o processo fora incluído em pauta,
inviabilizando a plena atuação ministerial, comungando com o
entendimento, o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN que destacou ainda a ausência de prejuízo à
tramitação dos autos com a concessão da vista na forma requerida
pelo Ministério Público Especial de Contas, pois os efeitos da cautelar
perduram desde o final de dois mil e doze. Diante do empasse, o
Relator, nos termos do artigo 76, caput, do Regimento Interno desta
Corte, suscitou questão de ordem sobre a possibilidade de vista dos
autos na forma do prefalado artigo 82, § 1º, do mesmo diploma
normativo. O Senhor Presidente, preliminarmente, portanto, colocou
a matéria em discussão e em votação, tendo o Relator e o Senhor
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Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO votado pela
concessão de vista em sessão, e os Senhores Conselheiros
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO e RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN conforme requerimento ministerial.
Extraído o empate, o Senhor Presidente, após registrar o amplo
direito de vista e de demais manifestações do Ministério Público
junto a este Tribunal – o que não ocorre em outros Tribunais de
Contas pátrios – e resumir sua percepção dos autos, nos termos dos
artigos 20, inciso XXVI, e 76, inciso II, ambos do diploma normativo
desta Corte, decidiu a questão de ordem pela possibilidade de
concessão de vista apenas durante a sessão, com fundamento no
artigo 60, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e no
artigo 101, §1º do Regimento Interno desta Corte, uma vez que o
recurso não está em fase de julgamento, quando irá necessariamente
ao Ministério Público Especial de Contas, conforme se extrai do
artigo 418 do diploma normativo interno, sendo a apreciação do
momento relativa somente à solicitação de informações, além do
que o próprio regimento equipara, a ponto de dispensar publicação
em pauta às cautelares e seus respectivos agravos, dado o caréte5r
de celeridade de que se revestem os instrumentos. Após a decisão
proferida pelo Senhor Presidente, o Senhor Representante do
parquet de Contas dispensou a vista em sessão, fazendo consignar
prejuízo na atuação do Ministério Público junto a este Tribunal. Na
oportunidade, o Relator, haja vista discussão preliminar, sugeriu ao
Senhor Presidente a reforma do Regimento Interno deste Tribunal
de modo a espancar qualquer dúvida relativa à tramitação das
cautelares e de seus agravos, tendo como norte, a celeridade
processual, ao que informou o Senhor Presidente o acolhimento das
sugestão, lembrando de fala em sessão pretérita do Senhor Auditor
EDUARDO PEREZ a respeito do recurso adesivo, acrescentando que
a rotina e os novos embates teóricos apresentam as necessidades
de aperfeiçoamento do Regimento Interno, que, apesar de ser
bastante analítico e de grande qualidade, não abarca todas as
questões de ordem prática, passando ao exame do mérito.
Rediscutindo o mérito da decisão, o Plenário, à unanimidade, acolheu
o voto do Relator pelo conhecimento do agravo, pela expedição de
ofício à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
– ANP e pela reformulação da Decisão TC-3542/2014, nos termos do
voto do Relator, expedindo-se notificação, pelo prazo de trinta dias,
aos jurisdicionados para que encaminhem dados e documentações,
que, após recebidos por completo, serão encaminhados à Área
Técnica para instrução também no prazo de trinta dias, tudo
conforme notas taquigráficas constantes desta ata: “O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
- Em discussão o processo. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS
GOMES DE OLIVEIRA - Senhor Presidente, só um esclarecimento
do Conselheiro. O conteúdo de uma inspeção, é isso que está sendo
determinado? A força de trabalho dos técnicos do Tribunal de Contas
para efetuarem uma inspeção? Qual o conteúdo específico? O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Eminente Procurador, foi bom V.Ex.ª tocar no assunto, o Relatório a
ser encaminhado é o de folhas 3.333 a 3.344, realizado pela empresa
CMS. Esta empresa está alegando que existe prejuízo ao erário para
efeito de manutenção da referida decisão. Já mantive os termos da
decisão, entendendo que não, mas agravou da decisão anterior.
Com base nesse agravo, com base nesses elementos coligidos aos
autos, entendo que se faça necessário à juntada desses elementos
- estou reformulando os termos de duas alíneas. Inicialmente, o
voto foi pela realização de inspeção in loco. Trouxe toda uma
delimitação do que seria essa inspeção in loco, exatamente, para
confirmar informações constantes dos autos. Só que, com base nos
elementos trazidos pela empresa em sede de agravo – e aí o reflexo
é na Decisão 5140/2012, no TC-6579/2012 - entendo que, em face
do aproveitamento de material humano, que é escasso, solicito que
seja notificado para que se remetam todos esses elementos para
que a Área Técnica analise-os. Obviamente, no segundo momento,
se isso não acontecer, aí sim seria o caso da inspeção in loco, tal
qual colocamos inicialmente. É essa a questão. Esse Relatório traz,
exatamente, essa questão dos poços de petróleo que, segundo a
empresa CMS, em relação ao tributo ISSQN, importa em prejuízo
imenso para os Municípios dos valores que não estão sendo objetos
de lançamento por conta da manutenção da Decisão 5140/2012.
Fixamos um prazo, até menor, para corrermos com a informação,
que, segundo ele, ocorre decadência. Na decisão anterior - não sei
se V.Ex.ª estava no Plenário - tracei toda uma argumentação sobre
a questão da possibilidade de, por parte dos Tribunais de Contas,
fiscalização da Receita, que, ainda, não é realizada de maneira bem
ampla pelo Tribunal de Contas. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Excelência, a minha preocupação
é que, involuntariamente, estejamos destinando uma força de
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trabalho de nosso Tribunal para aparelhar um recurso da parte de
um particular. Essa é a preocupação. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Mas não estamos
fazendo isso. Estamos notificando, e aguardaremos a chegada de
elementos. No segundo momento, se for necessário para contrapor,
em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa, informações
trazidas aos autos, aí sim seria realizada a inspeção. Um dos motivos
que estamos revendo, exatamente para que não se utilize,
indevidamente, a força de trabalho do Tribunal de Contas. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Pelo o que entendi particular alega prejuízo ao erário. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Aos
erários municipais. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA - O que ...um acesso direto ao erário, para que
evidenciasse esse prejuízo. Oficiarmos ao erário desses Municípios
para que evidenciassem esse prejuízo, que está sendo alegado. O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - É
essa a proposta. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - É essa a decisão. E subsidiariamente,
concomitantemente, também a ANP para contrapor as informações.
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA Devido até a complexidade da matéria, solicito vista dos autos. O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Nesta Sessão, Excelência, o processo encontra-se com Cautelar. O
SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - O
processo encontra-se com Cautelar? O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - É
um pedido incidental, é um pedido que tem que ser realizado na
próxima Sessão. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Há uma Cautelar, Procurador. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Uma
Cautelar que está sendo negada? O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Foi negada. Essa
decisão é exatamente contrapondo a questão da Decisão TC3542/2014, que houve pedido de revogação e indeferi. E, agora,
estou fazendo um ajuste, tão somente, no que diz respeito a duas
alíneas – C e D – daquela decisão anterior. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - A Cautelar está
mantida. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA - A Cautelar está mantida, estou mantendo os termos e
não estou revogando. Mas essa, trata-se de um pedido em cima de
uma Cautelar. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - A Cautelar está mantida, o agravo diz respeito
às alegações de prejuízo ao erário. O que V.Ex.ª propõe é buscar
informações para que chequemos se há ou não prejuízo alegado. É
isso? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - É isso. Tentarei ser um pouco mais claro. Na verdade,
parece-me que o que o Eminente Procurador pretende é a decisão
prolatada. Estou apenas reformulando a decisão, porque,
inicialmente, o pessoal iria, não temos força de trabalho, até a
Auditoria Especial e Extraordinária estamos tendo problema.
Proponho, então, notificar os órgãos para trazerem essas
informações. Porque o tributo ISS é de competência municipal, eles
têm o seu fisco, e se não tiver o fisco, ainda assim, tem como
levantar os fatos geradores – ocorridos, digamos assim. Senão
precisaria de um Auditor Fiscal Municipal para levantar os fatos
geradores, que não foram objetos de lançamentos. Digo isso porque
já fui Auditor Fiscal. Então, essa questão pode ser levantada junto à
Municipalidade. Estou fazendo isso e trata-se de uma decisão em
sede de agravo referente a uma Cautelar, pedido de revogação de
Cautelar, que foi indeferido. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - E também dando informação
ao ANP? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA - Também, para contrapor as informações da
Municipalidade, a Área Técnica fazer um contraponto. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Então,
vamos registrar que o agravante não trouxe essas informações aos
autos, simplesmente alegou... O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Não, ele trouxe as informações... O
SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Ele
trouxe as alegações, não fez prova delas. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Trouxe as alegações,
mas já fiz constar na minha decisão anterior que não posso me ater,
tão somente, às decisões de quem é parte. O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Em relação ao prejuízo
ao erário, não trouxe comprovação. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Trouxe alegações e
relatórios que constam nos autos do TC-6579/2012. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA -
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Relatórios efetuados pela própria empresa CMS, e não pelo órgão
prejudicado. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - E como a informação foi produzida pela
própria CMS entendi como insuficientes. O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Informações que devem
ser vistas com reserva porque são produzidas unilateralmente. O
SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Por
isso é necessário instruir o processo. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Exatamente! O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Repriso
que, nesse caso, não está discutindo a Cautelar. Então, ensejaria
um pedido de vista, não vejo problema. O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Processo que existe
Medida Cautelar em vigor.. isso ocorreu na Sessão passada. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - É uma
interpretação ampliativa. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Não é ampliativa não, Excelência, é com
relação à urgência, uma vez que se alega o periculum in mora
reverso, a concessão é na Sessão. O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente,
não estamos discutindo a Cautelar, no momento, estamos discutindo
outro processo, que o Conselheiro Marco Antonio incluiu em pauta,
mas não se discute a Cautelar. Entendo que cabe sim pedido de
vista, porque é outro processo que se discute. O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Perdão! O agravo é sobre
a Cautelar. A discussão é essa. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Registro, Excelência, que colocase um processo em pauta. Não tenho acesso às peças, no sistema.
Estamos discutindo em cima de afirmações, conquanto respeitemos
as afirmações dos Conselheiros, mas temos de ter acesso aos autos,
sob pena de se inviabilizar a atuação. O processo é incluído em
pauta e não temos informações acerca.... O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Perdão! A inclusão do
processo... Está previsto no Regimento que todo processo onde se
trata da Cautelar é processo com rito sumário que se prevê inclusão,
todas às vezes são inclusos sem que esteja com acesso. Isso não é
a primeira vez. Há uma solicitação de revogação de Cautelar,
Excelência. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA - Será aferido. Pedido de agravo de Cautelar não é
pedido Cautelar....é uma interpretação ampliativa de V.Ex.ª. O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Não é
não! O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
- Prejudica a atuação do Ministério Público de Contas. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Gostaria de lançar esclarecimentos sobre a situação. Não é
necessária tanta discussão, mas é salutar e bom para a Corte. Fiz
constar da minha decisão que, por ora, entendo que não é o caso da
revogação da Cautelar, porque o art. 417 do nosso Regimento diz
que o seguinte: “O Relator, se entender necessário, deve fazer a
instrução do agravo.” Estou entendendo como necessário fazer a
instrução do agravo, e estou entendendo que, por ora, não farei o
enfrentamento, exatamente, da questão da revogação da Cautelar,
terá que ser feita no final. Estou aproveitando a decisão para rever,
parcialmente, os termos de uma decisão, que já foi objeto de
indeferimento da Cautelar. Não tenho dúvida de que a decisão é
incidente, e que trata sim de revogação da Cautelar, tanto que estou
deixando de fazê-lo neste momento. Conhecido o recurso, estou
encaminhando à instrução, porque acho mais prudente ouvir a Área
Técnica. Obviamente, neste momento, o Eminente Procurador tem
conhecimento dos autos. Há uma colocação do Eminente Conselheiro,
e, o Ministério Público tem outra posição. Se não chegar ao
entendimento, pugno que seja colocada a questão de ordem, a
questão preliminar suscitada para que se tenha uma decisão e
tenhamos resolução e seguirmos na questão. Entendo que não há
prejuízo, Eminente Procurador. O que V.Ex.ª está entendendo?
Algum esclarecimento ou somente a questão de acesso aos autos?
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - A
justificativa de vista se baseia justamente na complexidade dos
autos, no emblema que o processo representa, e na possibilidade de
oferecer alternativa, que pode ser dada pelo Ministério Público de
Contas, com base na sua manifestação de vista. Exercício da atuação
do Ministério Público de Contas. Somente isso! O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Na verdade, este
Conselheiro poderia ter feito essa decisão em separado, dentro do
Processo TC-6579/2012, fazendo apenas uma retificação dos itens C
e D, tendo em vista os novos elementos coligidos pelo agravo. Só
que achei mais prudente, até para que tenhamos acesso a todo um
conjunto de informações, fazê-lo dentro do agravo. E essa outra
decisão já foi proferida. Só que o Processo TC-6579/2012 vai ter
andamento em curso e teria como inspeção, por isso que corri para
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fazê-lo já aqui. Mas não estou verificando prejuízo, acredito que a
inclusão em pauta é possível sim. E a questão, no meu entender,
eminente Procurador, realmente é incidente, e não mérito. Senhor
Presidente, é preferível consultar o Plenário, se entendermos que a
questão tem repercussão em sede efetiva de Cautelar, aí sim teria
que ser em Sessão ou não. Se prevalecer o entendimento do
Eminente Procurador, os autos seriam remetidos ao ilustre
Procurador. Vamos resolver a situação. O SR. PROCURADOR
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor Presidente,
entendo como legítima a inclusão em pauta, reforço que não se trata
de Medida Cautelar, senão seria analisado no início das Sessões, e
não dentro dos processos de Relatoria de V.Ex.ª. Tem uma parte
específica do Plenário para apreciação de Medidas Cautelares.
Reforço somente a necessidade de conhecer o processo, os termos
do agravo, de maneira que preservemos a atuação desta Corte de
Contas. Esse é o objetivo do Ministério Público de Contas. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Senhor Presidente, primeiramente, gostaria de destacar o
posicionamento do Conselheiro Marco Antonio. Realmente é um
processo de repercussão. Essa peça foi distribuída aos Gabinetes se não estou enganado -, as cópias das alegações. Estas alegações
e os argumentos precisam ser esgotados; trata-se de uma provável
perda de arrecadação significativa dos Municípios. Em função da
importância do voto do Conselheiro Marco Antonio, da importância
da matéria e dos seus desdobramentos, dos que já aconteceram e
dos que virão, não vejo prejuízo se o Ministério Público pedir vista,
tem um prazo. Essa dúvida regimental, parece que não está
pacificada. Consultei o nosso Secretário-Geral das Sessões; sugiro,
que mesmo diante das colocações já, firmemente, explanadas dos
Conselheiros Sérgio Aboudib e Marco Antonio, acho que o prazo de
vista seriam duas sessões e não há prejuízo para a matéria, em
função até do tempo que aconteceu a operação, a suspensão
Cautelar. Essa Cautelar foi deferida e confirmada por nós há quanto
tempo? Novembro de 2012. Então, não vejo – se pudesse sugerir ao
Plenário – prejuízo conceder vista ao Ministério Público. E,
obviamente, destacar a importância do voto de V.Ex.ª. O que V.Ex.ª
propõe é que chequemos as informações se há ou não. E vamos
concluir se há ou não prejuízo. Tão simples quanto isso. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Até
reforço, valendo-me das suas palavras, Conselheiro Rodrigo. Pareceme que a peça foi distribuída aos Gabinetes dos Conselheiros, ou
seja, há um conhecimento prévio do conteúdo, e não foi distribuída
ao Ministério Público de Contas. Há desnível no enfrentamento das
matérias no Plenário. Chegamos aqui e necessitamos, inclusive, do
pedido de vista para um caso como esse. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Concordo com
V.Ex.ª. O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA - Devido a esse desconhecimento que temos dos termos
do recurso, dos termos do agravo. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhores
Conselheiros, pelo nosso artigo 101, parágrafo primeiro, do
Regimento Interno, prescinde de inclusão em pauta processo que
delibere sobre adoção de Cautelar e também do seu agravo. Então,
de certa forma, é permitido, é necessário, nesse caso, rito célere. O
que está sendo discutido agora, é pedido de informações, porque
algumas situações poderiam ser por Decisão Monocrática, em muitos
casos. Entretanto, pode o Plenário também ponderar no sentido de
que, havendo uma dúvida, é possível, também, a ponderação do
Conselheiro Rodrigo Chamoun. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor Presidente, tem uma
decisão de se fazer uma inspeção. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim, já foi
decidido. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Já foi decidido. Então, enquanto o processo estiver com
vista, a inspeção será feita, porque a inspeção já foi determinada
por esta Corte. O que o Conselheiro propõe, apenas e tão somente,
é que, ao invés de se utilizar força de trabalho, realizando a inspeção,
é que se notifique para que as Prefeituras apresentem as informações
para que o processo seja instruído. Apenas isso! A regra é clara:
processo que tenha Cautelar em vigor é analisar o pedido de vista
na Sessão. Isso já aconteceu antes. Não proponho que se modifique,
ou que se faça um estudo e modifique a legislação e a regra. O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Senhor Presidente, até reforçando o que foi dito pelos Conselheiros
Rodrigo Chamoun e, agora, pelo Conselheiro Sérgio Aboudib e,
também pelo Conselheiro Marco Antonio se há necessidade de
notificação por trinta dias para informações, não há nenhum tipo de
prejuízo para instrução do feito o pedido de vista do Ministério
Público. Pelo contrário: a notificação pode sair até melhor, pode ser
aperfeiçoada. Então, não vejo por quê, também, que não estão ..
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Cautelar. A Cautelar é no início do processo para que haja tempo de
análise em Plenário, e não no final. Usando a linguagem do
Conselheiro Sérgio Aboudib: a regra é clara. Então, não dá agora,
aos quarenta e oito do segundo tempo, dizer que dará dois minutos
de prorrogação para se analisar um processo dessa magnitude. Não
é nem razoável. Comungo das palavras do Conselheiro Rodrigo
Chamoun. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA - Senhor Presidente, como condutor dos autos, comungo
com o mesmo entendimento do Conselheiro Sérgio Aboudib. A
minha preocupação é que já temos uma decisão de uma, duas
semanas - não sei -, que se encontra em andamento. O Eminente
Conselheiro Carlos Ranna coloca a questão da notificação.
Obviamente, quando estou pugnando pela retificação dos termos
daquela decisão, já é para dar andamento célere no processo, que
lá se encontra, TC-6579/2012. Foi essa a intenção dessa decisão.
Mas, também, entendo, inclusive de outras vezes, já incluí processo
em pauta quando ia tratar da questão do indeferimento da Medida
Cautelar – até para efeito de o Plenário tomar conhecimento.
Existem questões que podemos tratar monocraticamente. Processos
emblemáticos, pertinentes - até para efeito, até de discussão, do
Ministério Público Especial, como, de fato, está acontecendo agora,
e conhecimento da matéria, trazemos aqui. Algumas decisões
poderiam ser tomadas monocraticamente, mas preferimos que a
questão seja, amplamente, embatida e discutida. Senhor Presidente,
se não conseguirmos chegar ao denominador comum, podemos
votar sem problema algum, estamos em condição de votar. Existe
uma questão preliminar, não vejo problema algum. Parece-me que
não há consenso; podemos decidir no voto. Ultrapassada a questão
preliminar, a questão de interpretação regimental, o Relator pode
sim, nos feitos quando houver dúvida de aplicação de norma
regimental, suscitar, preliminarmente. Faço isso, neste momento, e
coloco a questão para o Plenário decidir sobre a questão preliminar
- embora não tenhamos a composição plena, o momento é oportuno.
Em face da questão suscitada, com devido respeito ao Ministério
Público de Contas, entendo que não há prejuízo algum - faço,
apenas, uma retificação das alíneas; e a retificação básica, pareceme que atende ao anseio do Ministério Público, que é não encaminhar
às Municipalidades de pronto. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Depois de já esgotado este
debate, já foram colocados todos os argumentos possíveis. O SR.
PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Senhor
Presidente, tenho outra manifestação antes de V.Ex.ª colocar em
votação acerca da regra da Medida Cautelar. Diz o artigo 60, § 2º,
da Lei Complementar 621, que, em caso de deliberação de Medida
Cautelar de caráter urgente o pedido de vista somente será deferido
para exame dos autos em sessão. Reitero que não se trata de análise
de Medida Cautelar; estamos tratando de um agravo relacionado a
um processo distinto. Somente isso! O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - No caso do
Regimento, diz que pode ser incluído em pauta também o agravo. O
agravo, de certa forma, faz parte do processo Cautelar, também,
porque pode recorrer urgência. Mas é claro que há uma dúvida de
interpretação conforme dado pelo Conselheiro Marco Antonio. Então,
existe na verdade uma preliminar se esse processo caberia vista - a
vista em Plenário é possível em qualquer aspecto – coloco a vista
que poderia ser para até duas sessões – isso que está sendo
solicitado pelo Ministério Público de Contas. Em votação, primeiro a
preliminar da concessão ou não da vista, tendo em vista a
interpretação regimental que não se chegou a um consenso. Como
votam os Senhores Conselheiros? O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente,
conforme o exposto na fase de discussão, voto pela concessão de
vista. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Entendo que a regra impede o periculum in mora reverso.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Pela concessão. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Empate. No caso de empate,
cabe ao Presidente decidir, poderia te pedir para outra Sessão,
decidir, mas a realidade impera urgência na decisão. Entendo que
houve, inicialmente, uma decisão de fazer uma Auditoria, uma
inspeção, seria um trabalho realmente imenso, neste momento,
para a Equipe Técnica. E, hoje está sendo proposta a substituição
dessa inspeção inicialmente, por solicitação, para que, no futuro,
verificar se algum caso precisa de inspeção ou não de uma forma
mais qualificada, mais racional, diríamos. Então, tendo em vista que
trata-se de pedido de informação e não se trata de julgamento - não
está sendo julgado, e na época do julgamento poderá, o processo
vai ao Ministério Público de Contas - e, também, há possibilidade
ampla de pedido de vista – a nossa Corte permite o pedido de vista
para o Ministério Público, em outros locais não há essa permissão, é
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até importante ressaltar isso do Tribunal de Contas -, nesse caso,
que é solicitação de informação, voto pela vista em Plenário. Então,
caso o Procurador queira exercer o direito de vista em Plenário,
poderá ser executado neste momento. Depois faz o seu opinamento
a partir da vista em Plenário. O SR. PROCURADOR HERON
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Registro que, quando o processo
é posto em Plenário, entendo que todas as prerrogativas previstas
no Regimento, devem ser observadas. Reitero que o Ministério
Público não tomou conhecimento das peças do agravo, que foram
distribuídas aos Gabinetes dos Conselheiros – o MP não teve acesso,
infelizmente – não temos como trazer argumentos para tentar
apresentar uma alternativa à proposta encaminhada pelo Conselheiro
Relator. Registro prejuízo da atuação do Ministério Público de Contas
neste Plenário. Dispenso a vista em Sessão. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO
DOMINGOS
AUGUSTO
TAUFNER
Continuaremos, então, a discussão do mérito em si. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Senhor Presidente, o mérito é a alteração das alíneas C e D, da
decisão antes prolatada, exatamente alterando – agora estamos no
mérito e saímos da questão de vista – as alíneas para possibilitar a
ida do pessoal. Estou excluindo, tão somente, o Município de
Guarapari, que já foi objeto de decisão – Processo TC-2459/2013.
Então, já declinei o meu voto. Só quero aproveitar a ocasião, já que
tivemos uma preliminar que foi decidida sobre essa questão, para
sugerir, por meio de V.Ex.ª, Presidente da Corte, a análise da
situação, e alteração do Regimento para que não gere dúvida da
Cautelar e o respectivo agravo, tendo em vista, exatamente, a
questão da celeridade, inerente à questão dos processos Cautelares,
previstos nesta Corte. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - A sugestão será acolhida.
Inclusive, teve uma Sessão que o Conselheiro Eduardo Perez sugeriu
a questão do recurso adesivo sobre aquela questão de o Ministério
Público poder ou não recorrer após outro recurso voluntário da
parte. São pontos que, no dia a dia, verificaremos as necessidades
de aperfeiçoamento do Regimento Interno. Foi muito bom o
Regimento que fizemos e discutimos, mas na prática aparecem
algumas questões. Em discussão o mérito do pedido. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Conselheiro Marco Antonio, V.Ex.ª coloca prazo? O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Trinta dias. A retificação, na verdade, está mantendo o mesmo
prazo que já consta da decisão, só que era para realização de
inspeção e agora estamos mudando. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Trinta dias para
termos o resultado do estudo? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Do encaminhamento. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Do encaminhamento. Porque a partir desse resultado decidiremos
à frente se manteremos a Cautelar ou se suspenderemos. Essa é a
consequência lógica. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Exatamente. O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente,
agora estou em dúvida. A proposta do Conselheiro Marco Antonio é
oficiar a ANP. E se a ANP demorar sessenta dias para encaminhar a
este Tribunal, porque não é a nossa jurisdicionada? O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Ilustre Conselheiro, boas palavras, acredito que o Tribunal de
Contas, no exercício de sua função, pode expedir notificações, não
é? Estamos pedindo para oficiar exatamente em relação ao caráter
de cortesia, porque é um órgão Federal. Podemos também fixar da
mesma maneira um prazo de notificação para apressarem essas
informações, se for o caso. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Mas o caso aí tende mais para
oficiar. Caso não entregue em trinta dias o Tribunal discute as
providências que podem ser tomadas, caso não ocorra a entrega
desse ofício. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO - E a notificação aos Municípios, também trinta dias?
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Os Municípios, trinta dias. O ofício é como V.Ex.ª colocou,
não colocamos prazo exatamente porque é um Presidente de uma
Autarquia Federal que, obviamente, de uma maneira clara é
jurisdicionado do TCU. Mas é discutível. Então, optei por colocar, por
enquanto como ofício – por questão de cortesia em termos de
competência. Mantenho a questão. Entendi a colocação de V.Ex.ª,
Eminente Conselheiro Carlos Ranna, mas infelizmente existem essas
questões, trata-se de um jurisdicionado Federal. Mantenho a questão
do ofício e peço a sua compreensão, dada essa dificuldade. O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Só
queria esclarecimento. Então, a notificação aos Municípios, trinta
dias? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
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SILVA - Trinta dias – foi sugestão do Conselheiro Sérgio Borges,
que não está presente. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então, são trinta dias a partir da
entrega de todos os documentos. Assim a Área Técnica teria para
processar... O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Como se trata de muito documento – o
escopo até para um Município é muito complexo – os trinta dias para
o envio das peças. E pedi a SGS... a menos que V.Ex.ª, Conselheiro
Rodrigo, entenda um prazo maior. Tinha colocado vinte dias. O
Eminente Conselheiro Sérgio Borges pediu ampliação por conta da
Copa, não sei se V.Ex.ªs se recordam, acho que o Conselheiro Carlos
Ranna não estava presente. O Conselheiro Sérgio Borges solicitou a
dilação para trinta dias. Isso foi feito. Estou mantendo a mesma
condição. E, ao fim desse prazo, aí sim, se não atendido, serão
tomadas outras providências. O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO - Pelo o que estou entendendo são
trinta dias de notificação aos Municípios para encaminharem as
informações; e a Área Técnica, recebidas as informações, terá mais
trinta dias para analisar. É isso? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Fará análise e encaminhará. O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Então, estamos tratando aí de, no mínimo, sessenta dias. É isso? O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA
- Não. Não coloquei prazo para a Área Técnica. A questão é célere,
precisa de urgência. Mas quando decidimos na Sessão anterior, a
nossa preocupação era o prazo que seria razoável para eles
encaminharem. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Mas acho que deveríamos colocar. Estamos
discutindo até agora o prazo. Se há prazo ou não para o Ministério
Público pedir vista. Tenho como assunto urgentíssimo. Acho que
deveríamos já dar um comando claro do Plenário dando prazo à Área
Técnica em função da relevância da matéria. A partir do prestar das
informações, trinta dias. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - A partir do recebimento dos
documentos ... O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Assim, teríamos dois prazos. O SR.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - A
partir do recebimento completo das informações, na forma do
Regimento. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Não vejo problema algum na sugestão
indicada pelo Conselheiro Carlos Ranna. Acho que até dá mais
celeridade, porque a Área Técnica vai trabalhar com prazo, chegando
as informações. Farei, também, contar da decisão a remessa
imediata das informações, com extração de cópia juntada ao
Processo TC-6579/2012 para que a SGS promova tal decisão, de
maneira imediata. O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Continua em discussão.
Encerrada. Como votam os Senhores Conselheiros?”; 12) O Senhor
Presidente, ante seu impedimento constatado no Processo TC1608/2007, passou a Presidência ao Senhor Vice-Presidente,
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que ante
a ausência de quórum, convocou a Senhora Auditora MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, nos termos do artigo 28, § 1º, da Lei Orgânica
deste Tribunal, passando em seguida a palavra ao Relator, Senhor
Auditor JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, que adiou o julgamento do feito.
– ORDEM DO DIA – Julgamento dos cinquenta e um processos
constantes da pauta, fls. 28/33, devidamente rubricadas pelo
Secretário-Geral das Sessões e parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Conselheiro
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER, declarou encerrada a sessão às
dezessete horas e vinte minutos, convocando, antes, os
Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Senhores Auditores e
Senhor Procurador para a próxima sessão, que será especial,
convocada nos termos do artigo 63, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, destinada à apreciação da Prestação de Contas Anual
do Governador do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de
2013, a realizar-se no dia dois de julho de dois mil e quatorze,
quarta-feira, às nove horas, bem como para a próxima sessão
ordinária do Plenário, a ser realizada no dia oito de julho de dois mil
e quatorze, excepcionalmente às nove horas. E, para constar, eu,
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões,
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada,
bem como pelo Senhor Presidente, demais Conselheiros, Senhores
Auditores e Senhor Procurador.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: TC-7105/2010 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTACAO - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
(EXERCÍCIOS 2005/2008) - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME
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GONÇALVES AGUILAR, DJALMA DA SILVA SANTOS, JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA, AUDILÉIA RODRIGUES MARQUES, ULISSES DE CAMPOS
E IRANETE MARIA FURTADO MACEDO - Advogado: VINÍCIUS PAVESI
LOPES, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA E LUIZ GUILHERME
DUTRA AGUILAR - Decisão: Vista ao Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva.
Processo: TC-2093/2012 (Apensos: 1080/2012) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Assunto: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): RONALDO MODENESI
CUZZUOL, GIOVANI BOSI LOPES, SOLENIETE GOMES MARINHO
E MARCEL ANDERSON BATISTA - Advogado: PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES - Vista: CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO / 1ª Sessão - Decisão: Vista: 2ª sessão.
Processo: TC-1499/2011 (Apensos: 2274/2011) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - Assunto: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE LINHARES - Responsável(eis): IVAN SALVADOR
FILHO, GELSON LUIZ SUAVE, WALACE LUIZ TURETA, DEVANY
DO CARMO ROSSI, TEREZINHA CARRARETO FELIX, EDUARDO
GUIMARÃES, ELDO VALNEIDE VICHI, ARLETE DE FÁTIMA NICO,
PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN E ASSISMÍDIA INFORMÁTICA
LTDA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-7099/2010 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): IDENTIDADE
PRESERVADA - Responsável(eis): MIGUEL LOURENÇO DA COSTA Decisão: Vista ao Conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo: TC-3398/2010 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL (EXERCÍCIOS 2000/2006) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO - Responsável(eis):
EDSON HENRIQUE PEREIRA - Decisão: Regular quanto ao item
relativo ao pagamento de vantagens pecuniárias a servidor. Irregular.
Ressarcimento 8.977,12 VRTE para Edson Henrique Pereira e multa
de 2.000 VRTE.
-CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Processo: TC-236/2014 - Procedência: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ - Interessado(s): DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE ARMANI Responsável(eis): HILÁRIO ROEPKE - Decisão: Citação: 30 dias.
Processo: TC-4903/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014) - Interessado(s):
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS E OUTROS - Responsável(eis):
MARCELO COELHO E IDELBLANDES ZAMPERLINI - Decisão: Não
recebimento da representação por ausência absoluta de requisitos
de admissibilidade.
Processo: TC-6860/2013 (Apensos: 1281/2011, 1415/2011,
6861/2013) - Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-131/2013 Interessado(s): SERGIO MENEGUELLI PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COLATINA (EXERCÍCIO/2010) - Decisão: Vista ao
Ministério Público Especial de Contas.
Processo: TC-3466/2014 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RGF - P. EXECUTIVO
MUNICIPAL
(3º
QUADRIMESTRE/2013)
Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): MARCELO
DE SOUZA COELHO - Decisão: Alerta.
Processo: TC-1572/2014 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RREO - P. EXECUTIVO
MUNICIPAL (6º BIMESTRE/2013) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): MARCELO DE SOUZA
COELHO - Decisão: Arquivar (saneamento da omissão).
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
Processo: TC-8464/2013 - Procedência: CONSELHOS - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
(EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CONSELHO DO FUNDEB MUNICIPIO DE PIUMA - Decisão: Conhecer. Arquivar (pendência
saneada). Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Processo: TC-3636/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 505/2013) - Interessado(s):
DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA - Responsável(eis): JOSÉ
TADEU MARINO E RAFAEL FREITAS ARAÚJO - Decisão: Conhecer.
Conceder medida cautelar para determinar que se abstenha de
efetuar as contratações decorrentes do Edital de Pregão Eletrônico
nº. 505/2013. Notificar. Prazo: 10 dias.
Processo: TC-4902/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
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REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2014) Interessado(s): AMBITEC S A - Decisão: Conceder medida cautelar
para determinar à autoridade competente a imediata suspensão da
Concorrência Pública nº. 003/2014, na fase em que se encontrar.
Processo: TC-216/2014 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - Assunto: CONSULTA - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Responsável(eis): DALTON PERIM - Vista: CONSELHEIRO SERGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido.
Julgamento adiado.
Processo: TC-8427/2010 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Assunto: COMUNICACAO DE INSTAURACAO DE TOMADA
DE CONTAS CONVÊNIO Nº 007/2010 - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITORIA - Responsável(eis): JOÃO CARLOS COSER
- Decisão: Arquivar.
Processo: TC-9099/2010 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2010)
- Interessado(s): TERCIO JORDAO GOMES - Responsável(eis):
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, JOVANE CABRAL COSTA,
FABRÍCIA BRANDÃO SILVA, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA,
ELIÉZER PEDROSA DE ALMEIDA, JORGE LUIZ FRAGA, EWERTON
AMARO CORREA, SABRINA LEAL CORREA, LOURIVAL LIMA DO
NASCIMENTO E JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PAIVA - Advogado:
PEDRO JOSINO CORDEIRO E LUISA PAIVA MAGNAGO - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-4613/2012 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIAO - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS (EXERCÍCIOS 2009/2011) Interessado(s): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - Decisão: Não
conhecer. Arquivar.
Processo: TC-5906/2012 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL (EXERCÍCIO/2005) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIUMA - Responsável(eis): VALTER LUIZ POTRATZ E
SAMUEL ZUQUI - Decisão: Retirado de pauta.
-CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
Processo: TC-3215/2013 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL
DE JAGUARE - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE JAGUARE - Responsável(eis): GILMAR GUSSÃO Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-1779/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDAO - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDAO - Responsável(eis): MARCOS FERNANDO MORAES E LUZIA
PRATTI DA SILVA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2695/2009 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Assunto: COMUNICACAO DE INSTAURACAO DE TOMADA
DE CONTAS TERMO DE PARCERIA Nº 001/2006 - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - Responsável(eis):
ASSOCIAÇÃO DOS GERADORES DE EMPREGOS, NEGÓCIOS,
DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO (AGENDA), JESIEL VICTOR
PATROCÍNIO CAMARGO, ANDERSON MARQUES RAMOS, ELIZEU
BATISTA DE ASSIS E GERALDO DE ARAÚJO CERQUEIRA - Vista:
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO / 1ª Sessão Decisão: Vista: 2ª sessão.
Processo: TC-4367/2011 (Apensos: 3040/2006, 4899/2007) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE REVISÃO EM
FACE DO ACÓRDÃO TC-088/2009 - Interessado(s): LAURIANO
MARCO ZANCANELA PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
(EXERCÍCIO/2006) - Advogado: FLÁVIO CHEIM JORGE, MARCELO
ABELHA RODRIGUES , CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA E
OUTROS - Decisão: Retirado de pauta.
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: TC-3486/2009 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL
DE
PINHEIROS
Assunto:
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2008) - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE
PINHEIROS - Responsável(eis): ANTÔNIO ELPÍDIO DE SOUZA
GAGNO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-8690/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO
ORDINÁRIA - AUDITORIA (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis):
NORMA AYUB ALVES, LUCIÁ SAMPAIO, MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA
SÁ, ALINE CRISTINA MACHADO, JOHSUA PONTES ALVES, RONALD
WANDERLEY MIGNONE, RIANE ALVES DE SOUZA, SIMONE BEIRIZ
DE SOUZA ROCHA, FABIANA PEREIRA DONATO, EDER BOTELHO DA
FONSECA, FLÁVIO AYUB FERNANDES E RICARDO VASCONCELOS

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

Página 55
CORDEIRO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-9018/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): AUGUSTO
CONSTRUTORA LTDA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-6675/2013 (Apensos: 1561/2005, 1897/2005,
8324/2009) - Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE
CONTAS - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-057/2013 - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): FRANCISCO CARLOS DA
CUNHA RAMALDES (SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL - EXERCÍCIO/2004)
- Advogado: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR, ÍCARO
DOMINISINI CORREA E MARCIO PEREIRA FARDIN - Vista:
CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 1ª Sessão - Decisão: Vista:
2ª sessão.
Processo: TC-342/2012 - Procedência: INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - Assunto: COMUNICACAO
DE INSTAURACAO DE TOMADA DE CONTAS CONVÊNIO Nº 020/2008
- Interessado(s): INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS - Responsável(eis): FÁBIO MORANDI DE
MORAIS - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-5986/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto:
CONSULTA - Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis):
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, RAFAEL PINA DE SOUZA
FREIRE E MÁRCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR Decisão: Julgamento adiado.
-CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Processo: TC-3485/2013 - Procedência: AGENCIA MUNICIPAL
DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL - ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s):
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis):
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-7516/2010 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
SAO JOSE DO CALCADO - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DO CALCADO - Responsável(eis): MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA - Vista: CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO / 1ª Sessão - Decisão: Vista: 2ª sessão.
Processo: TC-3210/1998 (Apensos: 82/1999) - Procedência:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CARIACICA - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
(EXERCÍCIO/1995) - Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
- Responsável(eis): ANTÔNIO DA ROCHA PIMENTEL, ALOÍZIO
SANTOS, DANILO RAMALHO PINA E RAMILSON COUTINHO RAMOS
- Decisão: Vista ao Conselheiro Rodrigo Chamoun.
Processo: TC-6197/2010 (Apensos: 4221/2011) - Procedência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - Assunto: RELATÓRIO
DE AUDITORIA (EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA - Responsável(eis): ELIAS DAL’COL,
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL
DE ECOPORANGA-FUMATRE, VITOR LÚCIO LIMA, CAMILA SOUTO
MENDES FACHETI, EMILSON OTÁVIO FIANCO JUNIOR, MAURO
SÉRGIO CARNEIRO, ELBERTO GONÇALVES DE SOUZA, VALTER DE
ARIMATEIA LIMA, LENILSON PEREIRA DA SILVA, AL PROMOÇÕES
DE EVENTOS LTDA, A.F LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS-ME,
LUCIANO FRANCO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, PIAÇU
EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA, CLEYTON MARQUES
DE OLIVEIRA, KÉZIA VIEIRA SOUZA E DE SÁ E CESCONETTO
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Advogado: JOSIMADSONN
MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-3221/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: AUDITORIA - CONTAS
ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis):
PEDRO VALLS FEU ROSA, MANOEL ALVES RABELO E JOSÉ DE
MAGALHÃES NETO - Decisão: Citação: Prazo: 30 Dias. Deixar de
Converter em Tomada de Contas Especial no momento.
Processo: TC-3058/2014 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIACICA (EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2014) - Interessado(s):
ORLANDO LOPES FERNANDES - Responsável(eis): GERALDO LUZIA
DE OLIVEIRA JUNIOR - Decisão: Indeferir Cautelar. Submeter ao rito
ordinário. Admitir a sociedade empresária Gesto Assessoria como
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terceira interessada. À SEGEX.
Processo: TC-929/2013 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - Interessado(s): MINISTERIO
PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): DALVA DA MATA
IGREJA, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, DILERMANDO
MELO DE SOUZA JUNIOR, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SIMÕES NUNES, JOCELÉM GONÇALVES
DE JESUS, JOSÉ MARIA ROVETTA, ROBSON MATTOS DOS SANTOS,
ROSEMARY PIRES VASCONCELOS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
E VALBER JOSÉ SALARINI - Advogado: LUIS HENRIQUE ANTUNES
ALOCHIO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-4340/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANCHIETA (PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
020/2013) - Interessado(s): 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Responsável(eis): MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E ANA
LÚCIA PEREIRA SANTOS GOZZER - Vista: CONSELHEIRO SERGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido.
Julgamento adiado.
Processo: TC-6539/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013) - Interessado(s):
CONVIVENCIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Responsável(eis):
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E RONALD RAMOS HERMES
- Vista: CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO / 2ª
Sessão - Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-1367/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013)
- Interessado(s): EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA - Responsável(eis):
PABLO RODNITZKY E PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA - Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA Decisão: Conhecer. Converter no rito ordinário. Indeferir cautelar. À
SEGEX para instruir.
Processo: TC-4219/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALEGRE - Assunto: REPRESENTAÇÃO (EXERCÍCIO/2012)
- Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-5319/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
AGRAVO - Interessado(s): CMS CONSULTORIA E SERVICOS S/S
LTDA - Decisão: Preliminarmente, resolver a questão de ordem
suscitada pelo Relator pela possibilidade de vista do Ministério
Público Especial de Contas apenas em sessão, tendo em vista que
não se trata, ainda, do julgamento do agravo e estar a matéria sob
efeito de medida cautelar, pelo voto de desempate do Presidente,
que acompanhou o Relator e o Cons. Sérgio Aboudib, vencidos os
Cons. Sebastião Carlos Ranna e Rodrigo Chamoun, que votaram
pela possibilidade de vista, por duas sessões, pelo Ministério Público
Especial de Contas, dada a ausência de prejuízo à tramitação dos
autos e pelo fato de se tratar de recurso e não de medida cautelar.
No mérito, conhecer. Oficiar à ANP. Reformular as alíneas “c” e “d” da
Decisão TC-3542/2014. Notificação: 30 dias. À SEGEX para instruir
o agravo em 30 dias após recebidas as documentações.
Processo: TC-5765/2013 (Apensos: 6501/2010, 8240/2010) Procedência: CIDADAO - Assunto: PEDIDO DE REEXAME EM FACE
DO ACÓRDÃO TC-080/2013 - Interessado(s): NEUCIMAR FERREIRA
FRAGA PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA (EXERCÍCIOS
2009/2010) - Advogado: SANTOS FERREIRA DE SOUZA - Vista:
CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 1ª Sessão - Decisão: Vista:
2ª sessão.
Processo: TC-9588/2013 (Apensos: 4001/2009) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-242/2013 - Interessado(s): PAULO MAIA FILHO EXPRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA REGIÃO TURÍSTICA DO VERDE E DAS ÁGUAS - Advogado:
ALESSANDRO DANTAS COUTINHO, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA
NETO E TALYTTA DAHER RANGEL FORATINI PEDRA - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-4692/2007 (Apensos: 4056/2005, 943/2006) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO TC-238/2007 - Interessado(s): VALTER LUIZ
POTRATZ PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA (EXERCÍCIO/2005) Advogado: ALESSANDRA VARGAS ANDRÉ E JOÃO BATISTA CERUTTI
PINTO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2442/2009 (Apensos: 2552/2007, 5833/2007) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-596/2008 - Interessado(s): DORVAL DE
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ASSIS ULIANA E OUTRO (DIRETORES PRESIDENTES DO SERVIÇO
COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL EXERC./2006) - Advogado: LUCIANO CEOTTO, CARLOS EDUARDO
BASTOS DA CUNHA RODRIGUES E MARIA ELISA FERREIRA BASTOS
- Decisão: Retirado de pauta.
Processo: TC-6418/2012 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA (EXERCÍCIO/2012) Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
- Responsável(eis): DALVA DA MATTA IGREJA, WAGNER
BOURGUIGNON ALMEIDA, REBECA RAUTA MORGHETTI E REDE SIM
SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA-ME - Advogado:
NELSON MORGHETTI JÚNIOR E HELTON FRANCIS MARETTO; BRUNO
OLIVEIRA CARDOSO E OUTROS - Decisão: Rejeitar preliminares.
Procedência parcial. Multa de R$ 7.000,00 para Dalva da Matta e
Wagner Bourguignon. Confirmar cautelar. Determinar a anulação do
contrato nº 03/2012. Determinação. Dar ciência.
Processo: TC-2219/2008 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENÚNCIA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
(EXERCÍCIOS
2005/2008)
Interessado(s):
IDENTIDADE
PRESERVADA - Responsável(eis): CLEONE GOMES DO NASCIMENTO Advogado: ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO, AMÚLIO FINAMORE
FILHO E FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA - Decisão: Vista ao
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Processo: TC-4999/2007 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL - Assunto: AUDITORIA ESPECIAL NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACRUZ (CONVÊNIO Nº 1517/2001) Interessado(s): PROCURADORIA DA REPUBLICA SAO MATEUS/ES Responsável(eis): LUIZ CARLOS CACA GONÇALVES - Decisão: Rever
decisão que determinou a Auditoria Especial. Arquivar.
Processo: TC-2641/2008 (Apensos: 2635/2008) - Procedência:
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES - Assunto: AUDITORIA
ESPECIAL (EXERCÍCIOS 2006/2009) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÇUI - Responsável(eis): 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 - Decisão: Retirado de pauta.
Processo: TC-4614/2004 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: AUDITORIA ESPECIAL
(EXERCÍCIO/2004) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Responsável(eis): LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, LUCIENE
MARIA BECACICI ESTEVES VIANA, HELOISA HELENA NOGUEIRA DA
SILVA E ANTÔNIO LIMA FILHO - Advogado: GERALDO ELIAS BRUM,
RICARDO BARROS BRUM E OUTROS; LUCIANO CEOTTO - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-5036/2008 (Apensos: 728/2007) - Procedência:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - Assunto: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DA
DECISÃO TC-3776/2008 - Interessado(s): MARIA DAS GRACAS
MARQUES - Decisão: Conhecer. Considerar o pedido de reexame
prejudicado. Desentranhar e encaminhar à origem. Dar ciência.
Extrair cópia.
-AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: TC-1608/2007 (Apensos: 4235/2006) - Procedência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - Assunto: PEDIDO
DE REEXAME DA DECISÃO TC-0299/2007 - Interessado(s): JOSE
SOARES FILHO - Responsável(eis): JOSÉ LUIZ TORRES LOPES Decisão: Julgamento adiado.
Total Geral: 51 Processos.
SESSÃO: 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
08/07/2014
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove
horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR”, o
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, invocando
a proteção de Deus, declarou aberta a vigésima terceira sessão
ordinária do exercício de dois mil e quatorze do Plenário deste
Tribunal. Integrando o Plenário estiveram presentes os
Excelentíssimos Senhores Conselheiros SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO, SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, JOSÉ ANTÔNIO
ALMEIDA PIMENTEL e os Senhores Auditores JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI e EDUARDO PEREZ, convocados para compor o quórum nos
termos do artigo 28, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012. Presente o Ministério Público Especial de Contas, na
pessoa do DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, ProcuradorGeral; e ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das
Sessões. O Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, nos
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termos dos artigos 72, inciso II, e 73, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal, submeteu ao Plenário, para discussão e votação, a
ata da 22ª sessão plenária ordinária do corrente, antecipadamente
encaminhada pelo Secretário-Geral das Sessões, por meio eletrônico,
aos Senhores Conselheiros, Auditores e Procuradores; sendo
aprovada à unanimidade, oportunidade em que o Senhor Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o Senhor Conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA e a Senhora Auditora
MÁRCIA JACCOUD FREITAS integraram o Plenário. – LEITURA DO
EXPEDIENTE – Decisões Monocráticas do Excelentíssimo Senhor
Ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR FERREIRA MENDES,
protocoladas neste Tribunal sob os nos 8647 e 8646, ambas em
primeiro de julho de dois mil e quatorze, proferidas nas Reclamações
Constitucionais, com pedido liminar, nos 14032 e 16687, impetradas,
respectivamente, pelos Senhores Max Freitas Mauro Filho e Jauber
Dório Pignaton, que julgou procedentes os pedidos para cassar os
Acórdãos TC-390/2010 (Processo TC-2637/2005), TC-721/2005
(Processo TC-2386/2002), TC-496/2005 (Processo TC-6492/2002),
TC-321/2005 (Processo TC-6906/2002) e TC-255/2003 (Processo
TC-1042/2002), estes de interesse do primeiro, e TC-430/2009
(Processo TC-2522/2005), de interesse do segundo, sob o
fundamento de que cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar,
mediante parecer prévio, as contas prestadas pelos Chefes dos
Poderes dos Executivos, ficando o julgamento das referidas contas a
cargo dos Poderes Legislativos, por força do artigo 49, inciso IX, da
Constituição Federal. A propósito do expediente lido, o Senhor
Presidente determinou o cumprimento das decisões por este Tribunal
e, por cautela, a verificação dos nomes dos responsáveis
supramencionados na lista enviada por esta Corte ao Tribunal
Regional Eleitoral recentemente, contendo o nome daqueles que
tiveram suas contas julgadas irregulares ou receberam parecer
prévio pela rejeição desta Casa, em atenção ao disposto nos artigos
151 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e 467 do Regimento
Interno deste Tribunal, no que tange aos acórdãos citados. –
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, considerando a
tramitação neste Tribunal do Processo TC-3407/2014, que trata de
Denúncia encaminhada a esta Corte em face de supostas
irregularidades relacionadas à Prefeitura, à Câmara de Vereadores,
ao Fundo de Saúde, à Faculdade de Ensino Superior – FACELI e ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, todos do Município de
Linhares; considerando que a matéria abarcada nos autos abrange
jurisdicionados de diferentes relatorias, sendo que a Prefeitura, a
Câmara e o Fundo Municipal de Saúde de Linhares pertencem a
relatoria do Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL,
e a Faculdade de Ensino Superior e o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do referido Município à relatoria da Senhora Auditora MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, conforme distribuição constante da Portaria
Presidencial nº 03/2014, que formalizou as relatorias dos grupos de
jurisdicionados deste Tribunal para o biênio 2014/2015; e
considerando, por fim, que este Plenário, em situações semelhantes,
ante a ausência de norma regimental específica para o caso, tem se
manifestado pela escolha de um único relator para prosseguir no
feito, com base no Princípio do Juiz Natural, otimizando-se a
tramitação dos autos e evitando-se decisões conflitantes; determinou
ao Secretário-Geral das Sessões a redistribuição do referido
processo, por sorteio, entre os membros desta Corte mencionados,
nos termos regimentais. Procedido ao sorteio, coube a Relatoria ao
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O Senhor
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO retificou a ata da
22ª sessão ordinária do Plenário, ocorrida no dia primeiro de julho
do corrente, em relação ao Processo TC-6535/2013, que trata de
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ângelo Guarçoni
Júnior, para que o seu julgamento, anteriormente marcado para o
dia vinte e nove de julho do corrente, ficasse designado para o dia
dezenove de agosto de 2014, determinando, com fundamento no
artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, que sejam
devidamente notificados os interessados e seus patronos, em razão
do pedido de sustentação oral requerido no referido processo. O
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL informou
prorrogação de prazo, por quarenta e cinco dias, conforme solicitado
pela Senhora Ana Laura Nahas, Secretária de Cultura do Município
de Vitória, nos autos do Processo TC-7197/2013, que trata de
Tomada de Contas Especial. – DECISÕES MONOCRÁTICAS – Nos
termos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, o Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO informou que
determinou citação, pelo prazo de dez dias, no Processo TC3761/2014, e pelo prazo de trinta dias, nos Processos TC-3216/2013
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e TC-2857/2014; e notificação, pelo prazo de cinco dias, nos
Processos TC-5611/2014 e TC-5333/2014. O Senhor Conselheiro
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL informou que determinou
notificação, pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-5293/2014,
TC-5295/2014, TC-5267/2014, TC-5298/2014, TC-5277/2014, TC5274/2014, TC-5273/2014 e TC-5276/2014. O Senhor Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES informou que determinou
notificação, pelo prazo de cinco dias, nos Processos TC-4230/2014 e
TC-3831/2014, pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-3599/2014,
TC-3598/2014, TC-2567/2014 e TC-2566/2014, e pelo prazo de
trinta dias, no Processo TC-3215/2014; e citação, pelo prazo de
trinta dias, no Processo TC-4323/2013. O Senhor Conselheiro
Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA informou que determinou
citação, pelo prazo de trinta dias, no Processo TC-2625/2014; e
notificação, pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-4406/2014,
TC-4408/2014, TC-4407/2014, TC-3686/2014, TC-5268/2014, TC4421/2014, TC-4422/2014, TC-4411/2014, TC-3272/2014, TC4425/2014, TC-4427/2014, TC-3677/2014, TC-3692/2014, TC5278/2014 e TC-3629/2014. A Senhora Auditora MÁRCIA JACCOUD
FREITAS informou que determinou notificação, pelo prazo de dez
dias, nos Processos TC-3751/2014, TC-3749/2014, TC-3271/2014 e
TC-3645/2014. O Senhor Auditor JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
informou que determinou notificação e citação, pelo prazo de trinta
dias, nos Processos TC-1611/2007 e TC-1684/2007; e notificação,
pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-5162/2014, TC-5275/2014,
TC-5294/2014, TC-5296/2014, TC-5297/2014 e TC-5300/2014. –
APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – Nos termos do artigo
101, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, o Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, incluiu em pauta o
Processo TC-218/2014, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Vila Velha, tendo votado pela improcedência
da Representação, por não conhecer da irregularidade constante no
item 9.8 do anexo IV do Edital pertinente, pela revogação da cautelar
deferida e pela expedição de recomendação ao gestor, com a devida
ciência aos interessados, sendo acompanhado integralmente pelo
colegiado. O Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
incluiu em pauta os Processos TC-2635/2014, que trata de
Representação em face do Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN-ES, tendo votado por conhecer da Representação, indeferir
o pedido cautelar, converter os autos em rito ordinário e expedir
notificação e comunicação, no que foi acompanhado, à unanimidade;
TC-3220/2014, que trata de Representação em face da Companhia
Espírito Santense de Saneamento – CESAN, votando por ratificar a
concessão da cautelar deferida monocraticamente; e TC-5149/2014,
que trata de Agravo interposto pela Companhia Espírito Santense de
Saneamento – CESAN, votando por conferir efeito suspensivo ao
agravo
determinado
monocraticamente,
com
posterior
encaminhamento à Secretaria Geral de Controle Externo; tendo
esclarecido, antes da apreciação, que os dois últimos processos
tratam do mesmo assunto, uma vez que concedeu a cautelar, em
juízo monocrático, para suspender a continuação do procedimento
representado no Processo TC-3220/2014, mas não pode comparecer
à sessão imediatamente posterior por motivo de saúde, não sendo
ratificada a medida. Sua Excelência explicou ainda que, nesse
ínterim, houve a interposição de agravo pela Companhia Espírito
Santense de Saneamento – CESAN, ao qual concedeu,
monocraticamente, efeito suspensivo, que é objeto de ratificação na
sessão, assim como a cautelar anteriormente concedida, evitandose a perda de sua eficácia pretérita. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E
PARECERES – O Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO leu o Parecer Prévio TC-026/2014, proferido no Processo
TC-2515/2012. O Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN leu o Acórdão TC-190/2014, proferido no Processo
TC-2245/2012; e os Pareceres Prévios TC-024/2014, proferido no
Processo TC-2199/2012, TC-025/2014, proferido no Processo TC2245/2012, e TC-028/2014, proferido no Processo TC-2254/2012. O
Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES leu os
Acórdãos TC-267/2014, proferido no Processo TC-7935/2013, TC268/2014, proferido no Processo TC-7930/2013, e TC-386/2014,
proferido no Processo TC-2372/2012; e o Parecer Prévio TC027/2014, proferido no Processo TC-2003/2012. – OCORRÊNCIAS
– 01) Após a leitura de Acórdãos e Pareceres, o Senhor Presidente,
tendo em vista sustentação oral solicitada, passou a palavra ao
Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que procedeu
à leitura do relatório do Processo TC-3486/2009, que trata de
Relatório de Auditoria da Câmara Municipal de Pinheiros, relativo ao
exercício de 2008, concedendo, em seguida, a palavra ao interessado,
Sr. Antônio Elpídio de Souza Gagno, que proferiu sustentação oral,
conforme notas taquigráficas: “O SR. ANTÔNIO ELPÍDIO DE
SOUZA GAGNO - Ilustríssimo Senhor Presidente desta Casa,
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ilustríssimos Conselheiros, ilustríssimo Representante do Ministério
Público, pessoas presentes, bom dia! Resolvi estar aqui,
pessoalmente, porque sou parte no Processo TC-3486/2009, que
versa sobre as contas da Câmara Municipal de Pinheiros, Exercício
2008, sou o agente responsável pelas contas. Entendi que deveria
estar pessoalmente, porque estive à frente daquela Casa e poderia
transmitir a esta Corte a impressão da nossa intenção quando
daquela gestão diante da Câmara Municipal de Pinheiros. Em rápidas
palavras quero dizer que exerci cinco mandatos de Vereador no
Município de Pinheiros – de 1992 a 2012. Durante todo esse período
fiz a gestão na Presidência de 2001 a 2002, e de 2007 a 2008. Na
primeira gestão conseguimos - com economia feita naquela Casa devolver valores ao Executivo Municipal, do qual o Município de
Pinheiros se beneficiou em várias obras. Na gestão de 2007 a 2008,
assim como em todas as gestões que fiz, traçamos metas de
economia no início da gestão, e conseguimos, ao final da gestão,
uma economia razoável para passar àquele Município, novamente.
Ao final da gestão 2001/2002 sobrou dinheiro; no período de 2002
até a nossa próxima gestão, em 2007, ninguém jamais devolveu
dinheiro. Na segunda gestão tornamos a traçar metas de economia,
e conseguimos, ao final da gestão, devolver um valor considerável
ao Executivo Municipal. Não obstante, as falhas formais mostradas
nesse processo já elencadas pela Auditoria, quero dizer que não
governamos sozinhos, dependemos de outras pessoas. O nosso
controle era bastante rígido, mas em algumas rubricas fazemos
controle confiando em setores da Câmara Municipal, setores que
agem dentro da nossa Administração. E, devido a falhas de
informação, acabamos falhando nessa questão de formalização de
processo. Mas digo a esta Casa que jamais falhamos e derrapamos
nas questões da ética, da moral, da honestidade e da economia do
dinheiro público. Fizemos tudo o que foi possível! As nossas ações
primaram pela economia e pelo zelo no trato com a coisa pública. Ao
final do período da gestão 2007/2008 - depois de ações de economia
em várias rubricas, inclusive nessas elencadas nesse processo, que
é a questão de gasto com combustível e com diárias - conseguimos
economizar em todos eles. E, no tocante a gestões anteriores observando a inflação do período posterior a esses atos - conseguimos
diminuir os gastos da Câmara. E, ao final de 2007 a 2008,
conseguimos - economizando em todas as rubricas - um resultado
considerável para devolver, novamente, aos cofres públicos. Numa
Câmara pequena como a de Pinheiros conseguimos, em 2007, uma
economia final e devolvemos aos cofres públicos R$ 267.504,36.
Dinheiro esse que favoreceu e favorece o povo de Pinheiros até o
presente momento. No final do ano de 2008 economizamos R$
324.113,14, valor considerável, também, para uma Câmara do
tamanho da que é. A nossa fala é bastante rápida. Trouxe vários
documentos que mostram esse resultado, mostra a nossa intenção
diante daquele órgão e o resultado que demos com o nosso trabalho
- que sempre primou pela ética, pela moralidade, pela honestidade.
Nunca derrapamos! Dessa forma, encerro, pedindo ao Senhor
Conselheiro Sérgio Borges a inclusão ao processo das notas
taquigráficas e dessa documentação para corroborar com a nossa
fala neste instante. Bom dia! O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES - Senhor Presidente, defiro a inclusão e
solicito o encaminhamento das notas taquigráficas ao meu Gabinete.
Retiro o processo de pauta”. Retornada a palavra ao Relator, Sua
Excelência determinou a juntada ao processo das notas taquigráficas
da sustentação oral realizada, bem como da documentação trazida
pelo interessado, retirando o processo de pauta; 02) o Senhor
Presidente, tendo em vista sustentação oral solicitada, passou a
palavra ao Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA
SILVA, que procedeu à leitura do relatório do Processo TC-4614/2004,
que trata de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de
Vitória, referente ao exercício de 2004, concedendo, em seguida, a
palavra ao advogado do interessado, Dr. Luciano Ceotto, que proferiu
sustentação oral, conforme notas taquigráficas: “O SR. LUCIANO
CEOTTO - Excelentíssimo Senhor Presidente; nobre Relator,
Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva; Excelentíssimos
Senhores membros deste Tribunal; Auditores; Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral de Contas; senhoras e senhores presentes.
Já foi bem relatado que o objeto do processo são achados de
Auditoria referente ao Exercício 2004, que revelaria supostos indícios
de irregularidades na destinação de receita obtida para arrecadação
de multas de trânsito no Município de Vitória. Portanto, a questão de
fundo cinge-se à qualificação jurídica de gastos efetuados com a
manutenção e operação do Sistema da Gestão Municipalizada do
Trânsito de Vitória no Exercício de 2004. No entanto, antes,
preliminarmente à apreciação das questões meritórias, cumpre-nos
arguir questões de ordem pública que impigem ao prosseguimento
do julgamento do processo a mácula da nulidade absoluta. E a
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primeira delas é o fato de que os fatos narrados na Instrução Técnica
Conclusiva já se foram cobertos pelo fenômeno jurídico da prescrição.
Isso porque, no termos do art. 71 da Lei Complementar 621/2012,
prescreve em cinco a pretensão punitiva do Tribunal. Vejamos o
texto: “Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.” Esse prazo de cinco anos
é o mesmo estabelecido pela Lei 9.873/99, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública. Permito-me ler o texto legal: “Art. 1º Prescreve em cinco
anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração
à legislação em vigor, contadas da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
Excelências, assim sendo, uma vez que os fatos narrados ocorreram
no ano de 2004, e a respectiva abertura do processo ocorreu após o
decurso do quinquênio legal, dúvidas não há de que o respectivo
prazo prescricional transcorreu in albis. E, se não se pode verificar a
prescrição direta, que é aquela da data da ocorrência do fato, à
abertura do procedimento fiscalizatório, está evidenciado nos autos
a prescrição intercorrente, que impõe o necessário encerramento
das contas. Além disso, vale-nos trazer novamente a Lei
Complementar 621/2012, que dispõe em seu artigo 90 e parágrafos
os dispositivos que suportam o entendimento colocado desta
Tribuna. Diz: “§ 2º Transcorrido o prazo referido no § 1º deste
artigo, sem que tenha havido nova decisão, as contas serão
consideradas encerradas, com baixa da responsabilidade do
administrador.” Ora, uma vez que já foram julgadas as contas
relativas ao Exercício de 2004; exercício este onde os supostos fatos
irregulares teriam ocorrido e transcorridos sem questionamento o
prazo de cinco anos da aprovação daquelas contas, não há razão,
nem meios jurídicos sequer para iniciar Auditoria Especial. Sendo
certo que, mesmo que fosse o caso de ressarcimento ao erário, que
não se cogita na hipótese, isso só poderia ocorrer - a despeito do
entendimento do zeloso Ministério Público de Contas em função
neste Tribunal - mediante ação própria constitucional, ação de
ressarcimento de danos ao erário. Muito bem! Ultrapassada a
questão da preliminar, trago também outra questão de ordem
pública que precede o exame meritório da questão - que é o exame
da ilegitimidade passiva do justificante Luiz Paulo Vellozo Lucas,
Prefeito da Cidade de Vitória na ocasião. Apesar de ter exercido a
chefia do Poder Executivo Municipal, efetivamente não atuou como
ordenador de despesa do objeto auditado. Na época vigorava a Lei
5.983/2003, que dispunha sobre a Desconcentração Administrativa
dos Atos do Poder Executivo, e conferia poderes aos Secretários
Municipais para gestão de negócios da Administração. Antes da
delegação de poderes não pode o Prefeito Municipal da época ser
responsabilizado por atos dos agentes, investidos de autoridade e
competência, por meio de delegação, atuar como ordenador de
despesas, ou seja, assinar contratos, emitir empenhar e autorizar
pagamentos. Ressalto que nesses atos sequer visto assinatura de
acordo, cumpra-se, do então Prefeito Municipal. Todos os atos foram
praticados pelas autoridades delegadas e investidas de jurisdição
para tal. Nesse sentido, este Tribunal de Contas já se manifestou por
meio do Acórdão TC-474/2012, proferido nos autos do Processo TC5051/2004, que destacou ilegitimidade passiva desse mesmo
justificante como Chefe do Poder Executivo Municipal para responder
por atos praticados pelos seus Secretários ou ordenadores de
despesa. Diz o Acórdão TC-474/2012, em seu item 1: “Relatório de
Auditoria - Exercício 2004, Desconcentração Administrativa, art. 37,
§ 6º da Constituição Federal/1988 - Responsabilidade Objetiva Necessidade de Elemento Subjetivo - 1) Acolhimento de Preliminar
de Ilegitimidade Passiva ad causam de Prefeito Municipal por atos
dos Secretários Municipais.” Depois continua com outros temas que
não interessam ao julgamento em questão. Ainda chama a atenção
para o voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto naqueles autos quanto à ilegitimidade passiva do
justificante. Passo ao trecho que interessa: “5. Concluo manifestando
meu entendimento de que, para que seja responsabilizado o Prefeito
Municipal pelos atos praticados pelos seus secretários ou ordenadores
de despesas torna-se necessária a existência de elementos
subjetivos – dolo ou culpa, vez que não se pode presumir
responsabilidade automática ao prefeito por atos praticados pelos
seus secretários e subordinados, sobretudo quando tem competência
delegada por lei e porque não cabe a ele, Prefeito, rever todos os
atos administrativos praticados por seus subordinados, o que
inviabilizaria toda a gestão.” Senhor Presidente, diante disso, requer
que seja declarada a ilegitimidade passiva do justificante. Muito
embora a diligente Área Técnica e o zeloso Representante do
Ministério Público acatem a tese de que a desconcentração dos atos
administrativos não isenta a responsabilidade do Chefe do Poder
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Executivo. Esse entendimento que, obviamente, decorre bem
fundamentado na própria Lei 5.983/2003, deve ser entendida com o
devido temperamento e com a interpretação sistemática do
ordenamento jurídico. À qual responsabilidade a lei se refere quando
faz menção à impossibilidade de exoneração total do Chefe do Poder
Executivo? A responsabilidade pelas infrações político-administrativas
inscritas no Decreto-Lei 201/67, onde fala das infrações dos Prefeitos
Municipais e os submetem ao julgamento camarário pelo Poder
Legislativo Municipal e pelos Vereadores seguindo o processo
judicialiforme, e, também, dos crimes de responsabilidade,
fundamentados constitucionalmente. Trago, também, Acórdão
recente deste Tribunal, de Relatoria do nobre Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva, que, no Processo TC-1198/2005, em seu
item 1, assim ementado, reconhece a ilegitimidade passiva ad
causum do Senhor Luiz Paulo Vellozo Lucas para figurar como
responsável pelos atos de gestão. Conforme já decidido nos autos.
S.Ex.ª faz menção ao processo que já mencionamos, TC-5051/2004.
Quanto a questões meritórias, como já disse no início, são questões
relacionadas à qualificação jurídica da despesa que, obviamente,
serão enfrentadas por este Tribunal, mas sob a ótica da
responsabilização ou não dos ordenadores de despesa, que assim
praticaram. Remetemos a nossa manifestação à justificativa contida
nos autos. Muito obrigado! Encerro rogando para que tenhamos
sorte no jogo do Brasil de hoje. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Acho que é uníssona essa questão
do jogo do Brasil. Solicito a juntada aos autos da manifestação do
patrono, do Senhor Luiz Paulo Vellozo Lucas, bem como quaisquer
documentos que, por ventura, queira trazer aos autos, neste
momento. Mantenho o processo em pauta para julgamento na
próxima sessão”. Retornada a palavra ao Relator, Sua Excelência
determinou a juntada ao processo das notas taquigráficas da
sustentação oral realizada, bem como da documentação trazida pelo
interessado, adiando o julgamento do processo; 03) O Senhor
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL se retirou do
Plenário durante a apreciação do Processo TC-8053/2013, retornando
durante a apreciação dos Processos de sua pauta. Em seguida à
leitura do voto do Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, nos autos do Processo TC-8053/2013, que
trata de Representação em face da Companhia de Melhoramento e
Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, pela extinção do
processo sem solução do mérito em razão da perda superveniente
de seu objeto, com recomendações, o Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO informou que houve expedição de
cautelar nos autos, havendo, portanto, prestação jurisdicional por
parte deste Corte, o que, nos termos do entendimento técnico,
enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, mas por
perda do interesse de agir, lembrando do brilhante voto pretérito do
Relator nesse sentido, que pode ter sido induzido a equívoco pelo
parecer ministerial, no sentido da extinção pela perda superveniente
do objeto. Ante a divergência de fundamentação entre os votos, o
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, passou a palavra ao
Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, que encampou o posicionamento do Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, agradecendo-o pela lembrança,
conforme notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Apenas para uniformização, nesse
Processo TC-8053/2013, verifiquei que houve uma concessão de
Medida Cautelar, e a Área Técnica sugeriu a extinção do processo
sem resolução de mérito por perda do interesse de agir. O Ministério
Público, por meio de S.Ex.ª, do Procurador Luciano Vieira, no
Relatório, acabou induzido ao erro dizendo que a Área Técnica
concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito por
perda superveniente do objeto. Na realidade, o próprio Conselheiro
Carlos Ranna, num voto brilhante, convenceu a todos trazendo
jurisprudência do TCU, que, ao conceder uma Cautelar haveria
prestação jurisdicional. Portanto, não deveria ser utilizado o
argumento da perda superveniente do objeto, que por várias vezes
fizemos neste Plenário. Então, apenas no intuito de uniformizar, faço
isso porque tive a oportunidade de devolver dois processos do
Conselheiro Marco Antonio, a Corte estabeleceu que em caso de
revogação da licitação sem que haja concessão de Cautelar, apenas
na fase de notificação preliminar, extingue o processo sem resolução
de mérito por perda superveniente do objeto. Mas, quando há a
concessão de Cautelar, e, portanto, a efetiva prestação jurisdicional,
conforme esse voto vista foi trazido num processo em que o
Conselheiro Sérgio Borges era o Relator e pedi vista em seguida,
realmente, com a revogação, perde-se o interesse de agir, ainda
que seja contrário ao Regimento, aplica-se o CPC. Apenas nesse
sentido, nesse processo específico, votaria pela extinção do processo
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sem resolução de mérito, não por perda superveniente do objeto,
mas acompanhando a Área Técnica, que foi pela perda do interesse
de agir, uma vez que havia sido revogada a licitação. Isso, de certa
forma, foi pacificado pelo Plenário. O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Na verdade,
Conselheiro Sérgio Aboudib, V.Ex.ª tem razão em relação a esse
ponto, por isso encampo as razões em meu voto”; 04) O Senhor
Vice-Presidente, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, atendendo à solicitação do Relator, Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, solicitou ao SecretárioGeral das Sessões que apregoasse os interessados e/ou seus
representantes legais nos autos dos Processos TC-1499/2011, que
trata de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Linhares,
relativa ao exercício de 2010, e TC-3271/2011, que trata de Recurso
de Reconsideração em face do Acórdão TC-443/2010, a fim de
verificar as presenças em Plenário para o exercício das sustentações
orais requeridas, o que foi procedido, sem que houvessem
manifestações. O Relator, ante as ausências dos interessados, adiou
os julgamentos dos feitos, mantendo os processos em pauta, pela
última sessão, quanto ao primeiro processo, e por mais duas
sessões, quanto ao último, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do
Regimento Interno deste Tribunal; 05) O Senhor Vice-Presidente no
exercício da Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, passou a Presidência ao Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO para que pudesse relatar
os processos constantes de sua pauta; 06) Durante a apreciação do
Processo TC-4283/2013, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de São Mateus, com idêntica proposta de voto
inicial do Processo TC-8053/2013, da pauta do Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, novamente o Senhor
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO lembrou da
discussão anterior e sugeriu a extinção do feito sem análise meritória
por perda do interesse de agir, o que fora encampado, de plano, pelo
Relator e pelo Plenário; 07) O Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN solicitou novo adiamento da apreciação
do Processo TC-1779/2011, que trata de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2010,
mesmo ciente da regra regimental prevista no artigo 84, haja vista
a divergência do voto em relação aos pareceres técnico e ministerial
e necessidade de maior debate, incompatível com a fixação do
horário de término do expediente deste Tribunal, neste dia, por
conta do jogo da seleção brasileira na semi-final da Copa Mundial de
Futebol, o que fora deferido pelo Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, no exercício da Presidência; 08) Antes
da proclamação do resultado do Processo TC-6675/2013, o Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, que
devolvera os autos de vista, comunicou ao Relator, Senhor
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, que o acompanhara
integralmente, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas, com base em precedente
desta Corte sobre a unicidade recursal, restando vencido o Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, que manteve
seu entendimento apresentado no precedente mencionado, pelo
conhecimento do recurso ministerial, sob o fundamento de que o
interesse recursal é superveniente para o Parquet de Contas, iniciado
após o julgamento do recurso de Reconsideração interposto pelo
responsável; 09) O Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL se retirou do Plenário durante a apreciação do Processo
TC-3335/2013, não retornando até o término da sessão; 10) O
Senhor Vice-Presidente, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, atendendo à solicitação do Relator, Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, solicitou ao
Secretário-Geral das Sessões que apregoasse o interessado e/ou
seu representante legal nos autos do Processo TC-929/2013, que
trata de Representação em face da Câmara Municipal de Anchieta, a
fim de verificar a presença em Plenário para o exercício da
sustentação oral requerida, o que foi procedido, sem que houvesse
manifestação. O Relator, ante a ausência do interessado, adiou o
julgamento do feito, mantendo o processo em pauta, pela última
sessão, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do Regimento Interno
deste Tribunal; 11) O Senhor Conselheiro Substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA informou a apreciação em bloco, dada a
identidade da matéria e da proposta de decisão, dos processos
TC4340/2013 e TC-6539/2013, que tratam de Representações em
face do Pregão Presencial nº 020/2013 e Concorrência Pública nº
001/2013 da Prefeitura Municipal de Anchieta, salientando que,
novamente lembrado pelo Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO em voto-vista, foram concedidas medidas
cautelares por esta Corte, o que leva à extinção do processo sem
solução do mérito por perda do interesse de agir, pelo que o Relator
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comunicou a complementação de seu voto original para adequá-lo à
observação do voto-vista, com o que anuiu, integralmente, o
Plenário; 12) Após devolver de vista o Processo TC-5765/20132,
que trata de Pedido de Reexame em face do Acórdão TC-080/2013,
o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
informou que acompanharia o Relator em seu voto, momento em
que o Senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a este
Tribunal solicitou o adiamento do julgamento do processo, o que
fora atendido pelo Relator, Senhor Conselheiro Substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA; 13) O Senhor Conselheiro Substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA proferiu voto-vista no Processo TC-1608/2007,
que trata de Pedido de Reexame em face da Decisão TC-0299/2007,
de relatoria do Senhor Auditor JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, propondo,
convergindo com o Relator, pela notificação pelo prazo de quinze
dias, e, divergindo, pela reiteração de citação, pelo prazo de quinze
dias, e pela não aplicação de multa. O Relator, por sua vez, fez breve
histórico do processo, chegando à decisão recorrida, de denegação
do registro, por graves irregularidades relacionadas a servidores
nomeados não aprovados ou sequer habilitados no concurso público,
e lembrou que haviam sido expedidas três notificações por este
Tribunal ao gestor, sem apresentação de resposta, ao que se
relaciona a multa prevista em seu voto, de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Sua Excelência ainda lembrou que as citações expedidas
foram válidas, pois independem do fato do gestor estar ocupando
cargo de Prefeito Municipal, e que, dado o fato superveniente da
licença do mandatário municipal, manteria a multa ao Senhor José
Luiz Torres Lopes em seu voto, retificando apenas o destinatário da
notificação, endereçando-a ao atual ocupante do cargo de Prefeito,
Senhor Almir Lima Barros. Por seu turno, o Senhor Conselheiro
Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA manteve seu voto-vista,
argumentando que o responsável não ocupava o cargo de gestor
municipal, ocasião em que o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN pediu vista dos autos, tudo conforme
notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI - Senhor Presidente, esse processo, com
Pedido de Reexame, está relacionado à apreciação de processos de
admissões na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua. Quando da
análise do edital foi identificado que muitos dos servidores nomeados,
empossados e que entraram em exercício, não tinham sido
aprovados no concurso público, existindo até uma situação de um
dos servidores que nem sequer tinha se habilitado ao concurso. Em
razão disso, o Tribunal negou o registro. A Prefeitura de Atílio
Vivácqua interpôs o recurso devido - o Pedido de Reexame -, que é
o estado atual do processo. Quando do julgamento do recurso,
diante da manifestação da Área Técnica e do Ministério Público,
mantendo a denegação de registro, foi apresentada cópia do edital
com a lista dos classificados, onde aparecia o nome desse Senhor que é interessado nesse processo - como aprovado, divergindo da
documentação apreciada pela Área Técnica. Em razão disso, na
medida em que o processo, com edital, havia sido remetido à origem
para manifestação quanto a uns pontos levantados pela Área
Técnica, e esse processo não havia retornado ao Tribunal, entendeuse que deveria pedir o retorno para analisar - e até para cotejar essa
informação encaminhada, mediante cópia, pelo Gestor com a
informação que constava nos autos. Isso ocorreu em meados de
2011. Posteriormente a isso foram emitidas pelo menos três
Notificações, e esse processo não retornou. A multa não está
relacionada, exclusivamente, a última Notificação, que foi expedida
após o mês de janeiro, quando o Senhor José Luiz Torres Lopes
encontrava-se licenciado. Mas também é citado. Todas as
Notificações foram feitas a partir de 2011. Então a multa está
relacionada a essas notificações. Em relação à questão da Citação,
foi válida, independente dele estar em exercício. Na Sessão Plenária,
de hoje, foi feita a Citação do Senhor Reginaldo Quinta, ex-Prefeito
do Município de Presidente Kennedy, que não está no cargo - foi
citado, e será válida. Nesse caso específico do Senhor José Luiz
Torres Lopes, diante da manifestação do Ministério Público até
requerendo multa, achei prudente fazer a Citação. E isso, feito no
momento oportuno, ocorreu em abril deste ano. Considero que a
Citação foi válida. Considerando essa informação superveniente da
licença, que eu não tinha conhecimento, e como no voto original
notifiquei o Senhor José Luiz Torres Lopes, só faço uma alteração:
mantenho a multa, considerando que a Citação foi válida e,
efetivamente, S.Ex.ª não atendeu nenhuma das Notificações
expedidas desde 2011, e notificar o atual Prefeito, que está em
exercício, acredito que até o início de agosto. Essa é a proposta de
voto. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Senhor Presidente, conheço o processo e já tenho até voto
emitido, foi na época em que o Conselheiro Marcos Madureira se
encontrava no Plenário. O Ex-Conselheiro até divergiu e votou para
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que fosse expedido ofício solicitando o processo; votei pela
Notificação – e foi realizada a Notificação. Acho que a divergência é
parcial, porque entendo apenas que, como a última oportunidade
que o gestor teria, a questão da última Notificação, e a Citação seria
no período em que não se encontrava como Prefeito em Exercício,
estava licenciado. Eu também não tinha essa informação, que
chegou aos autos exatamente no pedido de vista, mas de qualquer
forma o Gestor se encontrava de licença e o Prefeito, em si, era o
Vice-Prefeito, que tinha assumido. Então, Senhor Presidente,
existem documentações conflitantes nos autos: uma dando conta de
que o servidor foi aprovado e a outra que não foi aprovado. Daí a
necessidade de termos o edital de concurso público, tal qual
notificado reiteradas vezes, em mãos para saber qual a posição
relativamente àquele servidor. A minha posição é tão somente de
cunho processual, não é adentrando a questão meritória. Obviamente
comungo da preocupação do Conselheiro Substituto, que realmente
isso tem que ser esclarecido. O SR. VICE-PRESIDENTE,
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Há indício de fraude no concurso? O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Pode ser que sim.
Por isso queremos que esse processo chegue a este Plenário. Não
tenho como dizer nem que sim, nem que não neste momento. Há
indícios. O SR. VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - O concurso foi em que ano,
em qual Exercício? O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - 2001. Foi objeto de uma celeuma muito
grande, nesta Corte, na época. Todos os processos de Atílio Vivácqua
não tinham as documentações iniciais, aquele check list que é feito
conforme Resolução do TC para efeito de admissão. Os processos
foram diligenciados, e à medida que eram diligenciados eram
esclarecidos. Mantenho a minha posição dada à questão que S.Ex.ª
não estava ocupando a posição de Prefeito naquele momento, mas
comungo da preocupação do Conselheiro Substituto, no sentido de
esclarecer essa situação. Em face da pequena divergência, apenas
quanto a multa, parece-me, devolvo a palavra a V.Ex.ª. O SR.
VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Solicito vista do processo”. – ORDEM DO DIA
– Julgamento dos cinquenta e nove processos constantes da pauta,
fls. 20/26, devidamente rubricadas pelo Secretário-Geral das
Sessões e parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, declarou
encerrada a sessão às onze horas e quarenta minutos, convocando,
antes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Senhores
Auditores e Senhor Procurador para a próxima sessão ordinária do
Plenário, a ser realizada no dia quinze de julho de dois ata que,
depois de aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo Senhor
Vice-Presidente no exercício da Presidência, demais Conselheiros,
Senhores Auditores e Senhor Procurador.mil e quatorze, às quatorze
horas. E, para constar, eu, ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR,
Secretário-Geral das Sessões, lavrei a presente
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: TC-7105/2010 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTACAO - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
(EXERCÍCIOS 2005/2008) - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME
GONÇALVES AGUILAR, DJALMA DA SILVA SANTOS, JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA, AUDILÉIA RODRIGUES MARQUES, ULISSES DE CAMPOS
E IRANETE MARIA FURTADO MACEDO - Advogado: VINÍCIUS PAVESI
LOPES, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA E LUIZ GUILHERME
DUTRA AGUILAR - Vista: CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
/ 1ª Sessão - Decisão: Vista: 2ª sessão.
Processo:
TC-218/2014
(Apensos:
6214/2012,
667/2014,
668/2014) - Procedência: SINDICATO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI (EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2012) - Interessado(s): SINDTAXI
- Responsável(eis): ORLY GOMES DA SILVA E IVETE DA SILVA
ALMEIDA LOSS - Decisão: Improcedência. Não conhecer quanto ao
item 9.8 do anexo IV do Edital. Revogar a cautelar. Recomendação.
Dar ciência. Arquivar.
Processo: TC-8053/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
EM FACE DA CODEG (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013)
- Interessado(s): 9ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Responsável(eis): ANTONIO STEIN NETO E SANDRA MAURA
ROVETTA NOGUEIRA - Decisão: Extinção do processo sem análise
do mérito (perda do interesse de agir). Recomendações. Arquivar.
Processo: TC-2093/2012 (Apensos: 1080/2012) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Assunto: PRESTAÇÃO DE
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CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): RONALDO MODENESI
CUZZUOL, GIOVANI BOSI LOPES, SOLENIETE GOMES MARINHO
E MARCEL ANDERSON BATISTA - Advogado: PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES - Vista: CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-1499/2011 (Apensos: 2274/2011) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - Assunto: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL EXERCÍCIO/2010 - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE LINHARES - Responsável(eis): IVAN SALVADOR
FILHO, GELSON LUIZ SUAVE, WALACE LUIZ TURETA, DEVANY
DO CARMO ROSSI, TEREZINHA CARRARETO FELIX, EDUARDO
GUIMARÃES, ELDO VALNEIDE VICHI, ARLETE DE FÁTIMA NICO,
PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN E ASSISMÍDIA INFORMÁTICA
LTDA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-3935/2008 (Apensos: 2686/2007) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO TC-080/2008 - Interessado(s): HELDER IGNACIO
SALOMAO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA (EXERCÍCIO/2006)
- Advogado: FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA E ALOIR
ZAMPROGNO FILHO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-3271/2011 (Apensos: 1987/2009, 2090/2009) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-443/2010 - Interessado(s):
SUELI PASSONI TONINI DIRETORA PRESIDENTE DO IEMA
(EXERCÍCIO/2008) - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-7099/2010 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): IDENTIDADE
PRESERVADA - Responsável(eis): MIGUEL LOURENÇO DA COSTA Vista: CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 1ª Sessão - Decisão:
Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-7515/2011 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL
DE MARATAIZES - Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES (EXERCÍCIO/2009)
- Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES Responsável(eis): JANDER NUNES VIDAL - Decisão: Extinção do
processo sem análise do mérito (por incompetência deste Tribunal).
Encaminhar ao TCU. Arquivar.
-CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Processo: TC-2877/2013 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE JETIBA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
- ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - Responsável(eis):
NELSON MIERTSCHINK - Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-5286/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM/ES (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2013)
- Interessado(s): SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA-EPP Responsável(eis): TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E
FERNANDA LEAL REIS - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-6860/2013 (Apensos: 1281/2011, 1415/2011,
6861/2013) - Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-131/2013 Interessado(s): SERGIO MENEGUELLI PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COLATINA (EXERCÍCIO/2010) - Vista: MINISTERIO
PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS / 1ª Sessão - Decisão: Vista: 2ª
sessão.
Processo: TC-3588/2012 - Procedência: CONSELHOS - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
(EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE DE ALEGRE - Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME
GONÇALVES AGUILAR E PAULO CASSA DOMINGUES - Decisão:
Procedência. Multa 500 VRTE. Determinações. Instaurar Tomada de
Contas Especial. Dar ciência.
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
Processo: TC-216/2014 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - Assunto: CONSULTA - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Responsável(eis): DALTON PERIM - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-9099/2010 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2010)
- Interessado(s): TERCIO JORDAO GOMES - Responsável(eis):
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA, JOVANE CABRAL COSTA,
FABRÍCIA BRANDÃO SILVA, MARIA ANDRESSA FONSECA SILVA,
ELIÉZER PEDROSA DE ALMEIDA, JORGE LUIZ FRAGA, EWERTON
AMARO CORREA, SABRINA LEAL CORREA, LOURIVAL LIMA DO
NASCIMENTO E JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PAIVA - Advogado:
PEDRO JOSINO CORDEIRO E LUISA PAIVA MAGNAGO - Decisão:
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Citação 30 dias. Converter em Tomada de Contas Especial. Não
acolher a sugestão de encomendar ao MPE, no momento.
Processo: TC-1820/2012 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENÚNCIA - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA - Decisão:
Não conhecer (ausência de requisitos de admissibilidade). Arquivar.
-CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
Processo: TC-3169/2014 - Procedência: FUNDO DE MODERNIZACAO
E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO - Assunto: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES (EXERCÍCIO/2013) Interessado(s): FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO
FAZENDARIO - Responsável(eis): MAURÍCIO CÉZAR DUQUE Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-1997/2014 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENUNCIA - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA - Decisão:
Não conhecer. Arquivar.
Processo: TC-4283/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013) - Interessado(s):
URBSERVICE SERVICOS URBANOS LTDA - Responsável(eis): AMADEU
BOROTO, JADIR CARMINATTI BACHETTI, FRANK GRAZZIOTTI LEAL
E CONRADO BARBOSA ZORZANELLI - Decisão: Extinção do processo
sem análise do mérito (perda do interesse de agir). Arquivar.
Processo: TC-1779/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDAO - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDAO - Responsável(eis): MARCOS FERNANDO MORAES E LUZIA
PRATTI DA SILVA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-5961/2013 (Apensos: 5187/2012, 7196/2013)
- Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-128/2013 - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE
CONTAS - Responsável(eis): JOSÉ TADEU MARINO (SECRETÁRIO
DE ESTADO DA SAÚDE - EXERCÍCIO/2010) - Decisão: Julgamento
adiado.
Processo: TC-3485/2004 (Apensos: 2303/2004) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE
DO ACÓRDÃO TC-360/2004 - Interessado(s): ALDA MARIA DE
SOUZA (DIRETORA PRESIDENTE DO IPAS DE ITAPEMIRIM - 1º
BIMESTRE/2004) - Decisão: Quitação. Saneamento. Arquivar.
Processo: TC-2544/2005 (Apensos: 1588/2005) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE
DO ACÓRDÃO TC-370/2005 - Interessado(s): ALDA MARIA DE
SOUZA DIRETORA PRESIDENTE DO IPAS DE ITAPEMIRIM (1º
BIMESTRE/2005) - Decisão: Quitação. Saneamento. Arquivar.
Processo: TC-2695/2009 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Assunto: COMUNICACAO DE INSTAURACAO DE TOMADA
DE CONTAS TERMO DE PARCERIA Nº 001/2006 - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - Responsável(eis):
ASSOCIAÇÃO DOS GERADORES DE EMPREGOS, NEGÓCIOS,
DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO (AGENDA), JESIEL VICTOR
PATROCÍNIO CAMARGO, ANDERSON MARQUES RAMOS, ELIZEU
BATISTA DE ASSIS E GERALDO DE ARAÚJO CERQUEIRA - Vista:
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO / 2ª Sessão Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: TC-3486/2009 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL
DE
PINHEIROS
Assunto:
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2008) - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE
PINHEIROS - Responsável(eis): ANTÔNIO ELPÍDIO DE SOUZA
GAGNO - Decisão: Retirado de pauta.
Processo: TC-8690/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO
ORDINÁRIA - AUDITORIA (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis):
NORMA AYUB ALVES, LUCIÁ SAMPAIO, MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA
SÁ, ALINE CRISTINA MACHADO, JOHSUA PONTES ALVES, RONALD
WANDERLEY MIGNONE, RIANE ALVES DE SOUZA, SIMONE BEIRIZ
DE SOUZA ROCHA, FABIANA PEREIRA DONATO, EDER BOTELHO DA
FONSECA, FLÁVIO AYUB FERNANDES E RICARDO VASCONCELOS
CORDEIRO - Decisão: Citação 30 dias. Deixar de Converter em
Tomada de Contas Especial no momento. Oficiar a OAB/ES.
Processo: TC-9018/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): AUGUSTO
CONSTRUTORA LTDA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2635/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DO DETRAN/ES (EXERCÍCIO/2014) Interessado(s): MENCER VIDEOS LTDA EPP - Decisão: Conhecer.
Indeferir pedido de cautelar. Converter em rito ordinário. Notificação
e comunicação.
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Processo: TC-3220/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CESAN (EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 30/2012) - Interessado(s): NELSON WILIANS E ADVOGADOS
ASSOCIADOS - Responsável(eis): PAULO RUY VALIM CARNELLI E
ANA CRISTINA MUNHÓS DE SOUZA - Decisão: Ratificar a concessão
da cautelar deferida monocraticamente.
Processo: TC-5149/2014 - Procedência: COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - Assunto: AGRAVO - Interessado(s):
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - Decisão:
Conferir efeito suspensivo ao agravo determinado monocraticamente.
À SEGEX.
Processo: TC-6675/2013 (Apensos: 1561/2005, 1897/2005,
8324/2009) - Procedência: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE
CONTAS - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-057/2013 - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): FRANCISCO CARLOS DA
CUNHA RAMALDES (SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL - EXERCÍCIO/2004)
- Advogado: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR, ÍCARO
DOMINISINI CORREA E MARCIO PEREIRA FARDIN - Vista:
CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 2ª Sessão - Decisão:
Devolvido. Não conhecer. Por maioria, vencido o Cons. Carlos Ranna
que votou pelo conhecimento do recurso.
Processo: TC-342/2012 - Procedência: INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - Assunto: COMUNICACAO
DE INSTAURACAO DE TOMADA DE CONTAS CONVÊNIO Nº 020/2008
- Interessado(s): INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS - Responsável(eis): FÁBIO MORANDI DE
MORAIS - Decisão: Revelia.
Processo: TC-5986/2012 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto:
CONSULTA - Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis):
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL, RAFAEL PINA DE SOUZA
FREIRE E MÁRCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCAR Decisão: Conhecer. Responder nos termos do voto do Relator, que
encampou integralmente o parecer da 8ª SCE.
-CONSELHEIRO EM SUSBTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Processo: TC-3485/2013 - Procedência: AGENCIA MUNICIPAL DE
REGULAÇAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): AGENCIA
MUNICIPAL DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis): LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA SILVA - Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-2977/2013 - Procedência: ENCARGOS GERAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO - PRECATÓRIOS
ESTADUAIS - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): ENCARGOS
GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO PRECATÓRIOS ESTADUAIS - Responsável(eis): PEDRO VALLS FEU
ROSA, SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS, CLÁUDIO NEY P. LOUREIRO
E FÁBIO MIGUEL - Decisão: Citação 30 dias. Notificação 30 dias.
Deixar de recomendar no momento.
Processo: TC-3058/2013 - Procedência: ENCARGOS GERAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO - PRECATÓRIOS
MUNICIPAIS - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): ENCARGOS
GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - Responsável(eis): PEDRO VALLS FEU
ROSA, SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS, CLÁUDIO NEY P. LOUREIRO
E FÁBIO MIGUEL - Decisão: Citação 30 dias. Notificação 30 dias.
Deixar de recomendar no momento.
Processo: TC-3057/2013 (Apensos: 4431/2013) - Procedência:
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO - Assunto: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) Interessado(s): FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO Responsável(eis): PEDRO VALLS FEU ROSA, SONEIDE DE ALMEIDA
SANTOS, CLÁUDIO NEY P. LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, JOSÉ DE
MAGALHÃES NETO, FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA,
AFONSO ANDRÉ FREITAS, JOÃO BATISTA DE SOUZA E PATRÍCIA
BARRETO DE OLIVEIRA MENEZES - Decisão: Citação 30 dias.
Notificação 30 dias. Deixar de recomendar no momento.
Processo: TC-3403/2013 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): INSTITUTO DE
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis): GERALDO ALVES
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HENRIQUE - Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-2678/2013 - Procedência: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - Assunto: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ALEGRE - Responsável(eis): LEILA MARIA DONATO
COELHO - Decisão: Regular. Quitação. Recomendação. Arquivar.
Processo: TC-3335/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANCHIETA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
(EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANCHIETA - Responsável(eis): EDIVAL JOSÉ PETRI - Decisão:
Aprovação. Determinação. Recomendação. Arquivar.
Processo: TC-7516/2010 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
SAO JOSE DO CALCADO - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DO CALCADO - Responsável(eis): MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA - Vista: CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-3210/1998 (Apensos: 82/1999) - Procedência:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CARIACICA - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
(EXERCÍCIO/1995) - Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
- Responsável(eis): ANTÔNIO DA ROCHA PIMENTEL, ALOÍZIO
SANTOS, DANILO RAMALHO PINA E RAMILSON COUTINHO RAMOS
- Vista: CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 1ª Sessão - Decisão:
Vista: 2ª sessão.
Processo: TC-6197/2010 (Apensos: 4221/2011) - Procedência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - Assunto: RELATÓRIO
DE AUDITORIA (EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA - Responsável(eis): ELIAS DAL’COL,
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL
DE ECOPORANGA-FUMATRE, VITOR LÚCIO LIMA, CAMILA SOUTO
MENDES FACHETI, EMILSON OTÁVIO FIANCO JUNIOR, MAURO
SÉRGIO CARNEIRO, ELBERTO GONÇALVES DE SOUZA, VALTER DE
ARIMATEIA LIMA, LENILSON PEREIRA DA SILVA, AL PROMOÇÕES
DE EVENTOS LTDA, A.F LEAL PROMOÇÕES ARTÍSTICAS-ME,
LUCIANO FRANCO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, PIAÇU
EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA, CLEYTON MARQUES
DE OLIVEIRA, KÉZIA VIEIRA SOUZA E DE SÁ E CESCONETTO
ASSESSORIA E CONSULTORIA - Advogado: JOSIMADSONN
MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Decisão: Revelia de Mauro Sérgio
Carneiro e de Luciano Franco Promoções e Eventos Ltda.
Processo: TC-5858/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
- AUDITORIA (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANCHIETA - Responsável(eis): EDIVAL JOSÉ PETRI,
PAULA LOUZADA MARTINS, FAYER FONSECA FERREIRA, GIOVANI
BISSA MERIGUETE, DIRCEU PORTO DE MATTOS, SEBASTIAN
MARCELO VEIGA, MALCON ROBERT CECILIOTTI GONÇALVES,
LEONARDO ANTUNES ASSAD, CLEI FERNANDES DE ALMEIDA,
GILMARA COSTA LAIBER, ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA,
TEREZA MARIA CHAMOUN MERÍZIO, ARTCOM COMUNICAÇÃO
E DESIGN LTDA, CÂMARA CAPIXABA DO LIVRO, CONSULTABCONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA,
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO, JC LIMA E CIA LTDA
E MOVIMENTO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO/MEPES HOSPITAL - Decisão: Citação 30 dias. Notificação 30 dias. Deixar de
Converter em Tomada de Contas Especial.
Processo: TC-4154/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
- LEVANTAMENTO - Interessado(s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis): TEREZA
MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-929/2013 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - Interessado(s): MINISTERIO
PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): DALVA DA MATA
IGREJA, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA, DILERMANDO
MELO DE SOUZA JUNIOR, GEOVANE MENEGUELLE LOUZADA DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SIMÕES NUNES, JOCELÉM GONÇALVES
DE JESUS, JOSÉ MARIA ROVETTA, ROBSON MATTOS DOS SANTOS,
ROSEMARY PIRES VASCONCELOS, TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
E VALBER JOSÉ SALARINI - Advogado: LUIS HENRIQUE ANTUNES
ALOCHIO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-4340/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANCHIETA (PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
020/2013) - Interessado(s): 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Responsável(eis): MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E ANA
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LÚCIA PEREIRA SANTOS GOZZER - Decisão: Procedência parcial.
Extinção do processo sem análise do mérito (ausência do interesse
de agir). Arquivar.
Processo: TC-6539/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013) - Interessado(s):
CONVIVENCIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Responsável(eis):
MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E RONALD RAMOS HERMES
- Decisão: Procedência parcial. Extinção do processo sem análise do
mérito (ausência do interesse de agir). Arquivar.
Processo: TC-4219/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALEGRE - Assunto: REPRESENTAÇÃO (EXERCÍCIO/2012)
- Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
- Decisão: Não conhecer quanto ao item “promoção pessoal”.
Conhecer quanto ao item relativo ao art. 42 da LRF, apensando ao
processo TC-2450/13.
Processo: TC-5349/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
- Interessado(s): MARCOS ADRIANI RODRIGUES - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-5765/2013 (Apensos: 6501/2010, 8240/2010) Procedência: CIDADAO - Assunto: PEDIDO DE REEXAME EM FACE
DO ACÓRDÃO TC-080/2013 - Interessado(s): NEUCIMAR FERREIRA
FRAGA (PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA - EXERCÍCIOS
2009/2010) - Advogado: SANTOS FERREIRA DE SOUZA - Vista:
CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 2ª Sessão - Decisão:
Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-1345/2006 (Apensos: 2129/2006, 1019/2007,
7016/2007)
Procedência:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
NOVA VENECIA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(EXERCÍCIO/2005) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA VENECIA - Responsável(eis): WALTER DE PRÁ - Decisão: Vista
ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Processo: TC-9588/2013 (Apensos: 4001/2009) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-242/2013 - Interessado(s): PAULO MAIA FILHO (EXPRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA REGIÃO TURÍSTICA DO VERDE E DAS ÁGUAS) - Advogado:
ALESSANDRO DANTAS COUTINHO, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA
NETO E TALYTTA DAHER RANGEL FORATINI PEDRA - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-7936/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RGF - OUTROS PODERES
E ÓRGÃOS (2º QUADRIMESTRE/2013) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - Responsável(eis): NILSON
ERNANDO LOPES - Decisão: Arquivar (perda do objeto).
Processo: TC-4692/2007 (Apensos: 4056/2005, 943/2006) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO TC-238/2007 - Interessado(s): VALTER LUIZ
POTRATZ PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA (EXERCÍCIO/2005) Advogado: ALESSANDRA VARGAS ANDRÉ E JOÃO BATISTA CERUTTI
PINTO - Decisão: Reiterar notificação pelo prazo de 30 dias do Sr.
Samuel Zuqui. Quitação e saneamento para o Sr. Valter Luiz Potratz.
Dar ciência. Por maioria, vencido o Cons. Carlos Ranna, que votou
apenas pela quitação ante a existência de outras irregularidades nos
autos.
Processo: TC-1013/2011 (Apensos: 440/2004, 1455/2004,
1587/2004, 244/2006) - Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-357/2010 Interessado(s): ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA (PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2003) - Advogado:
FLÁVIO CHEIM JORGE, MARCELO ABELHA RODRIGUES E BÁRBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2219/2008 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENÚNCIA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
(EXERCÍCIOS
2005/2008)
Interessado(s):
IDENTIDADE
PRESERVADA - Responsável(eis): CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
- Advogado: ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO, AMÚLIO
FINAMORE FILHO E FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA - Vista:
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO / 1ª Sessão Decisão: Vista: 2ª sessão.
Processo: TC-4614/2004 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: AUDITORIA ESPECIAL
(EXERCÍCIO/2004) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Responsável(eis): LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, LUCIENE
MARIA BECACICI ESTEVES VIANA, HELOISA HELENA NOGUEIRA DA
SILVA E ANTÔNIO LIMA FILHO - Advogado: GERALDO ELIAS BRUM,
RICARDO BARROS BRUM E OUTROS; LUCIANO CEOTTO - Decisão:
Julgamento adiado.
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-AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: TC-1608/2007 (Apensos: 4235/2006) - Procedência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - Assunto: PEDIDO
DE REEXAME DA DECISÃO TC-0299/2007 - Interessado(s): JOSE
SOARES FILHO - Responsável(eis): JOSÉ LUIZ TORRES LOPES Decisão: Vista ao Conselheiro Rodrigo Chamoun.
Total Geral: 59 Processos.
SESSÃO: 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO –
15/07/2014
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às
quatorze horas, na Sala das Sessões “FRANCISCO LACERDA DE
AGUIAR”, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a
vigésima quarta sessão ordinária do exercício de dois mil e quatorze
do Plenário deste Tribunal. Integrando o Plenário estiveram presentes
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO, SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL, SÉRGIO MANOEL NADER BORGES e
o Senhor Conselheiro em substituição MARCO ANTONIO DA SILVA.
Na Auditoria os Senhores Auditores MÁRCIA JACCOUD FREITAS e
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI. Presente o Ministério Público Especial de
Contas, na pessoa do DR. LUCIANO VIEIRA, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral; e ODILSON SOUZA
BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões. O Senhor VicePresidente no exercício da Presidência, Conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, nos termos dos artigos 72, inciso
II, e 73, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, submeteu ao
Plenário, para discussão e votação, a ata da 23ª sessão plenária
ordinária do corrente, antecipadamente encaminhada pelo
Secretário-Geral das Sessões, por meio eletrônico, aos Senhores
Conselheiros, Auditores e Procuradores; sendo aprovada à
unanimidade. – LEITURA DO EXPEDIENTE – Ofício nº 57/2014, da
Câmara Municipal de Jaguaré, protocolizado neste Tribunal sob o nº
8988, em nove de julho de dois mil e quatorze, pelo qual o
Excelentíssimo Senhor Presidente daquela Casa de Leis, Pedro
Inácio Drago, encaminha a este Tribunal cópia do Decreto Legislativo
nº 14/2014 daquela Casa de Leis, que dispõe sobre a aprovação da
Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo de Jaguaré
no exercício de 2005, sob a responsabilidade dos Srs. Rogério Feitani
e Edson Sebastião Soprani, Prefeitos Municipais nos períodos de
01/01 a 14/04 e 01/06 a 31/12 e 15/04 a 31/05, de dois mil e cinco,
respectivamente, acompanhando o Parecer Prévio TC-023/2013
deste Tribunal; não sendo enviado, entretanto, o restante da
documentação exigida pelos artigos 79 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e 131 do Regimento Interno desta Casa.
Requerimento protocolado neste Tribunal sob o nº 8408, em vinte e
sete de junho do corrente, pelo Sr. Samuel Zuqui, Prefeito Municipal
de Piúma, informando a este Tribunal o deferimento de medida
liminar pela Excelentíssima Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Piúma, Dra. Serenuza Marques Chamon, em ação
desconstitutiva de decisões deste Corte, ajuizada naquela Comarca,
tombada sob o nº 0001172-98.2014.8.08.0062, que determinou a
suspensão dos efeitos dos Acórdãos deste Corte nos 235/2006
(Processo TC-3285/2005), 28/2005 (Processo TC-3561/2004),
485/2005 (Processo TC-4193/2003), 191/2009 (Processo TC5145/2004) e 211/2006 (Processo TC-4732/2004), sob o argumento
de que compete exclusivamente à Câmara de Vereadores o
julgamento das contas anuais relativas ao exercício financeiro da
gestão ou daquelas em que o Prefeito atua como ordenador de
despesas, solicitando, assim, que seu nome seja retirado de eventual
lista elaborada por este Tribunal, contendo a relação dos responsáveis
cujas contas foram julgadas irregulares, nos veículos de informação
disponíveis. Após a leitura do expediente relativo à decisão judicial,
o Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, na linha da instrução
nº 231/2014 da Consultoria Jurídica desta Casa, informou que este
Tribunal já havia acatado a decisão judicial pré-falada, tendo a
primeira publicação da referida lista já excluído o nome do
requerente, acrescentando que outras decisões do Poder Judiciário,
inclusive oriundas do Supremo Tribunal Federal, também chegaram
a esta Corte com a mesma finalidade, oportunidade em que lembrou,
conforme constatação da Secretaria Geral das Sessões, que muitas
ocorrências objeto de impugnação judicial já não estavam
contempladas na relação que este Tribunal encaminhou ao Tribunal
Regional Eleitoral, haja vista os critérios estabelecidos na Resolução
TC nº 275/2014, recentemente aprovada neste Plenário. –
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA E SORTEIO DE PROCESSOS – O
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, considerando a
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tramitação neste Tribunal do Processo TC-3727/2014, que trata de
Denúncia encaminhada a esta Corte em face de supostas
irregularidades relacionadas à Prefeitura e à Faculdade de Ensino
Superior de Linhares – FACELI; considerando que a matéria abarcada
nos autos abrange jurisdicionados de diferentes relatorias, sendo
que a Prefeitura Municipal de Linhares pertencente à relatoria do
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL e a
Faculdade de Ensino Superior à relatoria da Senhora Auditora
MÁRCIA JACCOUD FREITAS, conforme distribuição constante da
Portaria Presidencial nº 03/2014, que formalizou as relatorias dos
grupos de jurisdicionados deste Tribunal para o biênio 2014/2015; e
considerando, por fim, que este Plenário, em situações semelhantes,
ante a ausência de norma regimental específica para o caso, tem se
manifestado pela escolha de um único Relator para prosseguir no
feito, com base no Princípio do Juiz Natural, otimizando-se a
tramitação dos autos e evitando-se decisões conflitantes; determinou
ao Secretário-Geral das Sessões a redistribuição do referido
processo, por sorteio, entre os membros desta Corte mencionados,
nos termos regimentais, e procedido ao sorteio, coube a Relatoria ao
Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL. –
COMUNICAÇÕES E REGISTROS DO PLENÁRIO – O Senhor
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO trouxe ao Plenário
documentações protocoladas sob os nos 8791/2014 e 008617/2014,
encaminhadas pelos Srs. Pablo Lordes Dias, Controlador Interno
Geral, e Wagner Baptista Rubim, Controlador de Recursos Públicos,
ambos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando a
prorrogação do prazo para o encerramento da Tomada de Contas nº
01/2014, nos termos do parágrafo único do artigo 11, da Instrução
Técnica Normativa nº 08/2008, instaurada no âmbito da Câmara
Municipal daquele Município; alegam os interessados que, após a
instauração Tomada de Contas e levantamentos internos, aquela
Controladoria oficiou à Caixa Econômica Federal, requisitando
informações relativas a destinatários finais de cheques depositados,
com respectivas microfilmagens dos mesmos, tendo informado que
faltando aproximadamente uma semana para o encerramento do
prazo para a conclusão dos trabalhos, a referida instituição, ainda
não retornou com as informações e documentações solicitadas,
tidas como indispensáveis, inviabilizando assim, a elaboração do
relatório final; diante do exposto, Sua Excelência, com fundamento
nos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido
Processo Legal, deferiu o pedido no prazo de quarenta e cinco dias,
contados a partir do seu vencimento, com posterior encaminhamento
à Secretaria-Geral das Sessões para notificar os interessados e
juntar tais documentações ao Processo TC-2680/2014, retornando-o
à origem. – DECISÕES MONOCRÁTICAS – Nos termos da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, o Senhor Conselheiro JOSÉ
ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL informou que determinou notificação,
pelo prazo de dez dias, nos Processos TC-2478/2014 e TC2474/2014; e diligência, pelo prazo de vinte dias, no TC-6386/2009.
O Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES informou
que determinou notificação, pelo prazo de dez dias, nos Processos
TC-3706/2014, TC-3705/2014, TC-3708/2014, TC-5170/2014, TC5171/2014, TC-5291/2014, TC-5299/2014, TC-5292/2014 e TC3894/2014, e pelo prazo de trinta dias, nos Processos TC-3214/2014,
TC-2464/2013, TC-2431/2014 e TC-9741/2014; e citação, pelo
prazo de trinta dias, nos Processos TC-4316/2013 e TC-3021/2013.
O Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA
informou que determinou notificação, pelo prazo de dez dias, nos
Processos TC-5209/2014, TC-3212/2012 e TC-6564/2014, pelo
prazo de trinta dias, nos Processos TC-3375/2013 e TC-7599/2013,
e pelo prazo de noventa dias, no Processo TC-1204/2014; e citação,
pelo prazo de trinta dias, nos Processos TC-2868/2014, TC3387/2013, TC-3056/2013, TC-1192/2014, TC-6107/2012, TC2367/2014 e TC-2742/2013. A Senhora Auditora MÁRCIA JACCOUD
FREITAS informou que determinou notificação, pelo prazo de dez
dias, nos Processos TC-4428/2014, TC-4426/2014 e TC-4416/2014.
– APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – Nos termos do artigo
101, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, o Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, incluiu em pauta o
Processo TC-6660/2014, que trata de Representação em face da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga, tendo votado por conhecer da
Representação, conceder a cautelar, determinar que o responsável
abstenha-se de homologar e sua notificação pelo prazo de dez dias,
com posterior encaminhamento à Secretaria-Geral de Controle
Externo para instruir. O Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO assumiu a Presidência para que o Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN pudesse
relatar seu voto tendo em vista a inclusão em pauta o Processo TC4291/2014, que trata de Denúncia em face da Prefeitura Municipal
de Vitória, tendo Sua Excelência votado por conhecer da Denúncia,
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pelo indeferimento do pedido cautelar, e expedição de notificação,
pelo prazo de dez dias, deixando, porém, de notificar o Prefeito
Municipal ante a desconcentração. – LEITURA DE ACÓRDÃOS E
PARECERES – O Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO leu os Acórdãos TC-222/2014, proferido no Processo TC8013/2007 e TC-319/2014, proferido no Processo TC-1633/2014;
Parecer em Consulta TC-003/2014, proferido no Processo TC6697/2008; e Parecer Prévio TC-032/2014, proferido no Processo
TC-3098/2013. O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO leu os Acórdãos TC-298/2014, proferido no Processo TC1999/2010, TC-299/2014, proferido no Processo TC-2000/2010, e
TC-300/2014, proferido no Processo TC-2001/2010. O Senhor
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL leu os Acórdãos TC325/2014, proferido no Processo TC-3105/2013, TC-327/2014,
proferido no Processo TC-2429/2012, e TC-328/2014, proferido no
Processo TC-7573/2013; e Parecer em Consulta TC-004/2014,
proferido no Processo TC-10142/2013. O Senhor Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN leu os Acórdãos TC247/2014, proferido no Processo TC-2039/2012, TC-263/2014,
proferido no Processo TC-9313/2010, e TC-264/2014, proferido no
Processo TC-9322/2010. O Senhor Conselheiro SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES leu o Acórdão TC-284/2014, proferido no Processo
TC-3317/2013; e o Parecer em Consulta TC-006/2014, proferido no
Processo TC-5986/2012. O Senhor Conselheiro em Substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA leu os Acórdãos TC-270/2014, proferido
no Processo TC-9013/2013, TC-306/2014, proferido no Processo TC2632/2013, TC-307/2014, proferido no Processo TC-3378/2013, e
TC-443/2014, proferido no Processo TC-5319/2014. – OCORRÊNCIAS
– 01) O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
proferiu voto-vista no Processo TC-2093/2012, que trata de
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Aracruz,
referente ao exercício de 2011, acompanhando a divergência aberta
pelo voto-vista do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA, a quem felicitou pela repreensão, em seu voto, ao
chamado efeito “repicão” nos pagamentos de gratificações pelo ente
jurisdicionado, e pela abordagem, fundamentada em jurisprudências
dos Tribunais Superiores nacionais, sobre a não aplicação de
ressarcimento nos casos em que há recebimento de boa-fé. Sua
Excelência também destacou a redução constante e significativa de
consumo de combustível pela mencionada Câmara, apresentando
dados dos exercícios de 2008 a 2011 para embasar seu entendimento
de que o jurisdicionado vem demonstrando controle eficiente da
despesa, momento em que o Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, informou que revisaria seu voto com
relação à questão do consumo de combustíveis, haja vista decisões
deste Tribunal relatadas pelo Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO sobre o tema, pelo que adiou o julgamento do feito
para readequar o seu posicionamento, conforme notas taquigráficas:
“O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO Senhor Presidente, acompanho a divergência iniciada pelo
Conselheiro Marco Antonio, que foi feliz ao identificar que nos casos
de pagamento das gratificações, o chamado efeito “repicão” deva
ser evitado. Traz, também, sobre o tema, jurisprudência pátria nos
Tribunais Superiores de que não se aplica ressarcimento em face do
recebimento de boa-fé. A questão de diária já foi abordada nos
processos análogos. O que nos chama a atenção é o caso do consumo
de combustível. A própria Instrução Técnica Conclusiva informa que
o gasto da Câmara em 2008 foi de R$116.317,92; 2009, R$
69.450,75; em 2010, R$ 55.325,08; em 2011, caso que estamos
analisando, R$ 37.394,94. A redução é constante e significativa,
demonstrando um controle eficiente, no meu entendimento. Por
essa forma, acompanho o voto divergente. O SR. CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Senhor Presidente,
com relação à questão de combustível, especificamente, estamos
revendo, inclusive, outros processos, tendo em vista que já há
Acórdão decidido por esta Corte, com voto do Conselheiro, como
Relator, Sérgio Aboudib. Então, adiaremos para adequar em relação
ao consumo de combustível. Traremos na próxima Sessão”; 02) O
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, Conselheiro
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, atendendo à solicitação
do Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, solicitou ao Secretário-Geral das Sessões que apregoasse
os interessados e/ou seus representantes legais nos autos dos
Processos TC-1499/2011, que trata de Prestação de Contas da
Câmara Municipal de Linhares, relativa ao exercício de 2010, a fim
de verificar a presença em Plenário para o exercício da sustentação
oral requerida, o que foi procedido, sem que houvesse manifestação.
Apregoados os responsáveis, sem que houvesse manifestação, o
Relator iniciou o julgamento do feito, nos termos regimentais,
proferindo seu voto, em que divergiu da Área Técnica e do Ministério

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
Público Especial de Contas apenas quanto à imputação de
ressarcimento relativa ao item 3.1.11 da Instrução Técnica
Conclusiva (liquidação irregular de despesa de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática).
Após ouvir o voto do Relator, o Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO registou, a propósito da irregularidade constante
nos autos imputada ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal do
Município de Linhares, Senhor Eldo Valneide Vichi, que recebeu na
última semana e encaminhou à Área Técnica para análise
manifestação da Câmara de direitos e prerrogativas da Ordem dos
Advogados do Brasil na qual são colacionados vários entendimentos
jurisprudenciais acerca do posicionamento consolidado dos Tribunais
Superiores sobre a necessidade de comprovação de erro grosseiro
ou de má-fé para a responsabilização dos Procuradores Jurídicos,
lembrando ainda que tal matéria foi objeto de voto do Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA e se encontra
pacificado nesta Corte, motivo pelo qual, inclusive, retirou de pauta
o Processo TC-7122/2013, que trata de Auditoria realizada na
Prefeitura Municipal da Serra, referente ao exercício de 2012, de sua
relatoria, de modo a aguardar a padronização desta Corte em
relação às determinações de citação de Procuradores solicitando
vista dos autos do Processo TC-01499/2011, conforme notas
taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Verifico, aqui na Instrução Técnica Conclusiva,
inicialmente, que a única irregularidade referente ao Senhor Eldo
Valneide Vichi, Procurador Jurídico, a única é com relação ao item
3.1.7, que é cobrança pela cópia de edital sem relação com o custo
efetivo, por S. Ex.ª o Procurador Municipal. Recebi nesta semana, e
está na Área Técnica para se manifestar, uma manifestação da OAB,
vinda da Comissão de Direitos e Prerrogativas, onde traz uma série
de jurisprudências acerca do posicionamento dos Tribunais
Superiores em face da necessidade de comprovação de erro
grosseiro, de má-fé. Aliás, isso também foi objeto de voto do
Conselheiro Marco Antonio e houve uma pacificação na Corte com
relação à atuação do Advogado. Até retirei um processo de pauta,
hoje, aqui, em face disso, para que essa matéria fique pacificada.
Por essa razão, solicito vista do processo”; 03) O Senhor VicePresidente no exercício da Presidência, Conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, atendendo à solicitação do
Relator, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO, solicitou ao Secretário-Geral das Sessões que apregoasse
o interessado e/ou seu representante legal nos autos do Processo
TC-3271/2011, que trata de Recurso de Reconsideração em face do
Acórdão TC-443/2010, a fim de verificar a presença em Plenário
para o exercício da sustentação oral requerida, o que foi procedido,
sem que houvesse manifestação. O Relator, ante a ausência do
interessado, adiou o julgamento do feito, mantendo o processo em
pauta, pela última sessão, nos termos do artigo 327, § § 2º e 6º, do
Regimento Interno deste Tribunal; 04) O Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO assumiu a Presidência para a apreciação
do Processo TC-7099/2010, que trata Denúncia em face da Prefeitura
Municipal de Divino de São Lourenço, relativa ao exercício de 2010,
tendo em vista que o Senhor Vice-Presidente, Conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, pedira vista dos autos e proferirá
seu voto, estando, portanto, impossibilitado de presidir a apreciação
do feito, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno deste
Tribunal. Dessa forma o Presidente em exercício, Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, passou a palavra ao Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN para a
leitura de seu voto-vista, pelo qual Sua Excelência determinou a
suspensão da aplicabilidade do item 4.2 da Resolução TC nº
216/2007, já vertida nos Processos TC-1158/2009 e TC-8013/2007,
e votou pela procedência parcial da Denúncia, com aplicação de
multa ao gestor de 1000 VRTE, ocasião em que o Relator, Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, ante o votovista apresentado adiou a apreciação do feito para melhor estudo
dos autos, uma vez que a divergência instituída aborda diversas leis
referentes a contratações temporárias; 05) O Senhor Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas, DR. LUCIANO VIEIRA, devolveu de vista
o Processo TC-6860/2013, que trata de Recurso de Reconsideração
em face do Acórdão TC-131/2013, reiterando o parecer ministerial
constante dos autos, após o que o Relator, Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, divergindo parcialmente da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou pelo
conhecimento e provimento total ao recurso, no que foi acompanhado,
à unanimidade, pelo Plenário; 06) O Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO se retirou do Plenário durante a
apreciação do Processo TC-3389/2013, retornando durante a
apreciação do Processo TC-6746/2013, ambos da pauta do Senhor
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Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL; 07) O Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN passou a
Presidência ao decano desta Corte, Senhor Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO, para que pudesse relatar os processos
constantes da sua pauta, nos termos do artigo 29, inciso VI, do
Regimento Interno deste Tribunal; 08) Após o Relator, Senhor
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, proferir
voto no Processo TC-1996/2014, que trata de denúncia, pelo não
conhecimento e arquivamento, com a determinação de inclusão da
apuração e fatos narrados na peça vestibular na próxima fiscalização
a ser realizada por este Tribunal no ente jurisdicionado, o Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, no exercício
da Presidência, colocou o processo em discussão, ante a necessidade
de aprovação do Plenário para alteração do Plano Anual de
Fiscalização desta Corte, oportunidade em que o Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO recordou que, conforme já
debatido em reuniões administrativas, seria mais adequado verificar
junto à Área Técnica desta Casa a viabilidade operacional da inclusão
da fiscalização específica, ante a limitação de horas disponíveis para
a atividade, sugerindo tal decisão ao Relator, que, de imediato,
acolheu a sugestão, sendo acompanhado pelo Plenário, conforme
notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Pela inclusão na próxima fiscalização,
que é em novembro deste ano, devolvo a palavra a V.Ex.ª. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Havendo necessidade de aprovação do Plenário, em
discussão a matéria. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Como acontecerá, ainda, em novembro, talvez
fosse adequado verificar junto à Área Técnica a viabilidade
operacional de horas, porque, conforme debatido em Reunião
Administrativa, eventualmente, uma vez que seja aprovada, há um
tempo razoável para que essa decisão seja mantida. Solicito, então,
a S.Ex.ª, o Relator, que, ao invés de determinar a inclusão,
encaminhar à Área Técnica para analisar a viabilidade operacional.
Então, ficará pela decisão do Relator; haverá modificação, mas
conforme debatido em reunião, sugiro isso a S.Ex.ª. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Acolho a sugestão, ao invés de determinar, encaminhar para
parecer da Área Técnica. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB
FERREIRA PINTO - Análise da operacionalidade da fiscalização
proposta”; 09) Durante a apreciação do Processo TC-9096/2013,
que trata de Representação em face da Prefeitura Municipal de
Marataízes, o Senhor Procurador Especial de Contas, DR. LUCIANO
VIEIRA, parabenizou o Relator, Senhor Conselheiro RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN, pela decisão de conhecer,
improceder a Representação, encaminhar cópias ao Ministério
Público Estadual e declarar a inidoneidade da sociedade empresária
representante para licitar ou contratar por dois anos com a
Administração Pública Estadual ou Municipal, porém, expressou sua
preocupação quanto à preservação do contraditório nos autos, de
forma a inibir qualquer espécie de nulidade da decisão a ser
proferida, uma vez que não constatou expedição de citação nos
autos e a declaração de inidoneidade é uma sanção a ser imposta
por esta Corte, de natureza jurídica diversa de litigância de má-fé,
pelo que sugeriu a citação específica à representante acerca da
penalidade, o que poderia ser feito em autos apartados. Interveio na
discussão o Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO,
que lembrou de caso similar, em que esta Corte aplicou a mencionada
sanção precedida de Instrução Técnica Inicial que informava da
possibilidade, e considerou feliz a posição do Senhor Procurador
Especial de Contas, DR. LUCIANO VIEIRA, por ser mais prudente a
oportunização do contraditório pleno, eliminando-se o risco de
tornar a penalidade passível de anulação com o que concordou o
Relator que, após reafirmar a independência entre as instâncias
administrativa e judicial, e que constatara litigância de má-fé nos
autos, readequou seu voto, posicionando-se pela improcedência da
Representação, liquidando o processo e o pedido de medida cautelar
e pela formação de autos apartados para que se promova a citação
específica, com a informação da possível sanção administrativa,
tendo o Plenário, à unanimidade, acolhido o novo voto do Relator,
conforme notas taquigráficas: “O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Em discussão o
processo. O SENHOR PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Senhor
Presidente, só uma reflexão em relação à aplicação da declaração de
inidoneidade. Talvez não seria necessário o contraditório, para que
não venha a ser alegada alguma espécie de nulidade da decisão do
Tribunal? Porque a empresa representou, ao mesmo tempo em que
o resultado do processo se reverteu contra ela. Não se está neste
momento (palavra inaudível) o contraditório, é só uma preocupação.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
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CHAMOUN - Baseei-me na decisão que achei coerente, embora não
haja nenhuma conexão obrigatória, por óbvio, na decisão judicial,
que ficou muito clara a litigância de má-fé. O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Pela ordem! Já tivemos
oportunidade de aplicar uma penalidade similar de não ocupar cargo
público por até cinco anos, mas, lembro-me que a ITI trazia essa
possibilidade como uma provável ameaça ao gestor. Acho que o
Ministério Público é feliz ao verificar que, ainda que haja provas, até
com relação à decisão judicial, há um julgamento por outra Corte,
uma outra situação. Parece-me mais prudente, até para que não se
corra o risco de ver a decisão sem produzir efeitos por não oportunizar
o contraditório, que S.Ex.ª possa votar no sentido de que a cite para
que se manifeste com relação a esse caso específico – é uma
complementação do julgamento, já entendemos que é improcedente,
está certo? E que a partir daí, oportunizado o contraditório,
possamos, então, ouvir a empresa. O Ministério Público foi feliz na
colocação. A Área Técnica avaliando, e, novamente, o Ministério
Público se manifestando, o processo estará maduro, sem risco de
ver a penalidade, que é uma penalidade relevante, não ter os efeitos
atingidos. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Pelo visto, S.Ex.ª, o Procurador Luciano, está
acrescentando algo ao Parecer, já proferido pelo Ministério Público.
O SENHOR PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Não seria
exatamente acrescentar. Achei brilhante a decisão de V.Ex.ª de,
realmente, procurar evitar a litigância de má-fé perante o Tribunal,
mas a declaração de inidoneidade é uma penalidade aqui no Tribunal.
Em termos de natureza jurídica ela se diferencia da litigância de máfé, por isso que, no meu entendimento, antes que seja aplicada deve
ser oferecido o contraditório. Talvez seja o caso de formação de
autos apartados. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN -Podemos votar pela improcedência
da Representação para liquidar esse tema logo, que é o pedido de
Medida Cautelar; e, em autos apartados, promover a Citação para
que responda, especificamente, sobre o tema litigância de má-fé. O
SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO - Já informando das possíveis sanções administrativas.
Continua em discussão o processo. Encerrada. Em votação. Como
votam os Senhores Conselheiros?”; 10) O Senhor Conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA se retirou do Plenário
durante a apreciação do Processo TC-5961/2013, retornando
durante a apreciação do Processo TC-2695/2009, ambos da pauta
do Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN;
11) O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
proferiu seu voto-vista nos autos do Processo TC-2695/2009, que
trata de Comunicação de Instauração de Tomada de Contas da
Prefeitura Municipal de Vitória, votando, assim como o Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, no sentido do
voto final do Relator, Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN. O Senhor Presidente em exercício, Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, retornou a
palavra ao Senhor Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, que proferira voto-vista nos autos, e que, após realizar
breve relato do processo e dos votos nele proferidos, manteve seu
entendimento, em comunhão com as manifestações técnica e
ministerial, sob o fundamento da falta de comprovação da realização
dos objetos do termo de parceria em análise, além de outras provas
de graves irregularidades existentes nos autos. Devolvida a palavra
ao Relator, Sua Excelência esclareceu seu voto conclusivo, pela
irregularidade das contas, com determinação de ressarcimento de
2.975,35 VRTE, sendo este o valor subtraído das despesas
apresentadas pelo gestor, aplicação de multa correspondente a cem
por cento do valor do dano e de proibição de contratação com o
Poder Público pelo prazo de cinco anos à Associação dos Geradores
de Empregos, Negócios, Desenvolvimento e Auxílio – AGENDA.
Travou-se a partir de então, debate plenário, capitaneado pelo
Relator e pelo Senhor Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI sobre a obrigatoriedade da Prestação de Contas e o ônus
da prova para fins de imputação de débito. Encerrada a discussão, o
Plenário, por maioria, acatou o voto do Relator, sendo vencido o
Senhor Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, conforme
notas taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Senhor Presidente, esse processo
teve o meu voto, depois o voto vista do Conselheiro João Luiz, do
Conselheiro Marco Antonio e o do Conselheiro Sérgio Aboudib. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Tendo em vista solicitação de vista do Conselheiro Sérgio
Aboudib, passo a palavra a S.Ex.ª. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor Presidente, estou
acompanhando o Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, em seu
voto original, já acompanhado pelo voto do Conselheiro Substituto
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Marco Antonio, em Voto Vista; retirando do ressarcimento os valores
dos gastos efetivamente comprovados que se encontram no
processo, e que se destinaram, em sua grande maioria, para
pagamento de salários, vales transportes e impostos. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Inicialmente, esse foi o meu voto original após o voto do Conselheiro
João Luiz. O voto original abre a possibilidade do julgamento das
contas regulares com ressalvas a partir da confirmação da devolução
do valor apurado de 2.975 VRTEs. Uma vez retornado esse valor aos
cofres públicos, seria dada a chance, nos moldes do artigo 87, § 2°,
da parte ter suas contas julgadas regulares com ressalva. O que
verifiquei após o voto do Conselheiro João Luiz, que adotou, na
íntegra, o posicionamento técnico e o parecer ministerial? Julgamento
irregular, a devolução total do contrato das parcelas repassadas a
essa Oscip, multa e proibir a contratação com o Poder Público. Após
o Voto Vista do Conselheiro João Luiz, evolui na minha posição, que
diverge da posição do Conselheiro Marco Antonio e da do Conselheiro
Sérgio Aboudib; mas não é a posição do Conselheiro Marco Antonio.
Temos, então, três posições: uma, acompanhando a Área Técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, imputando um ressarcimento
de 28.914 VRTEs, que é o valor repassado a essa Oscip para o
atendimento de um programa. A Prefeitura fez a Tomada de Contas
Especial, o responsável pela Oscip apresentou documentações
comprovando uma série de despesas. Considerei essas
documentações para apurar o valor do ressarcimento. Então,
considero ao invés de 28.914, 2.975 VRTEs. Entretanto, o gestor se
comprometeu entregar à Comissão da Tomada de Contas Especial
os documentos originais ou cópias autenticadas, mas não entregou.
E, também, foi citado pessoalmente e não apresentou a sua defesa
a este Tribunal. Por coerência estou fixando o ressarcimento em
2.975 VRTEs, que é o valor repassado, subtraído das despesas
apresentadas por ele; estou aplicando multa no mesmo valor, 2.975
VRTEs, julgando irregulares as contas, e proibindo à Associação dos
Geradores de Emprego, Negócios, Desenvolvimento e Auxílio –
“Agenda” - contratar com o Poder Público e determinando a remessa
ao Ministério Público Estadual. Senhor Presidente, temos três
posições. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - V. Ex.ª apenas aperfeiçoou a posição, filio-me à posição de
V.Ex.ª. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI - Senhor Presidente, o meu posicionamento expresso no
Voto Vista não está tão relacionado ou não está fundamentado na
apresentação dos comprovantes de pagamento aos empregados
dessa Oscip. Está fundamentado na falta de comprovação da
realização do termo de parceria. Não há nos autos qualquer
documentação que confirme que, efetivamente, foram praticados os
objetos previstos no termo de parceria. A leitura atenta dos autos da
Comissão de Tomada de Contas da Prefeitura, esta bem próxima ao
local de realização desse serviço, permite a identificação de fatos,
que nos deixa pasmo. Existem nos autos cópias de troca de
comunicação entre o representante da Oscip e da servidora da
Prefeitura de Vitória, e se fala até na inclusão de uma parcela
“Agenda” para a pessoa trabalhar com essa determinada pessoa.
Parcela “Agenda” fazendo o nome da Oscip. Lá também fala que
logo no início da contratação, que esse mecanismo de contratação
seria uma forma do Prefeito burlar um processo licitatório. Isso está
nos autos e também nos deixa chocado. Em relação à menção
expressa dessas coisas no processo combinada com a falta, volto a
dizer, de confirmação de execução do objeto, é o fundamento do
meu voto. O fato de apresentar comprovação de pagamento de
funcionário não permite identificar o que executavam, se era um
trabalho particular ou em outro local, é evidente que isso pode ter
acontecido. E não cuidou, o representante da Oscip, de trazer
efetivamente qualquer comprovação sobre o local onde essas
pessoas trabalhavam, o que executavam, e se, efetivamente, a
execução desses trabalhos - se foram executados - estava
relacionada com esse Programa de Microcrédito do Bandes, que era
executado pela Prefeitura. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Eminente Conselheiro Rodrigo
Chamoun, o valor inicial que constava do voto anterior, que
acompanhamos, relatava o valor de 2.778,97 VRTEs, V. Ex.ª falou
no valor de 2.995. É em reais ou em modificação do valor em VRTE?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - VRTE. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA - Esse valor que acompanhei inicialmente foi
exatamente o que V. Ex.ª trouxe aos autos. Então, V. Ex.ª retifica o
valor inicialmente apontado, não é? E nem tão somente no que diz
respeito à questão da multa. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO
FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - É bem próximo. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - É
bem próximo. É só para eu conferir o que seria essa divergência.
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Estou satisfeito com as informações, Senhor Presidente. O SR.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Não há nos autos. Entendi o contrário... Não há comprovação de
que o Programa Estadual de Microcrédito do Espírito Santo,
“Nossocrédito”, não tenha sido atendido pela Oscip. Ela errou na
prestação de contas, obviamente previstos. São casos que nos
deparamos todos os dias, obviamente prevista a prestação de contas
no termo de convênio das parcelas repassadas, a partir da segunda
parcela, se não me engano, a Prefeitura suspendeu o repasse e
abriu a Tomada de Contas Especial. Mas não faz menção à não
prestação do serviço. Não sei em qual trecho V.Ex.ª... O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI Questão conceitual, Conselheiro. É prestação de contas. Quem
detém o dinheiro público tem que dizer onde aplicou. É só isso! O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Sobre essa questão conceitual apresento novamente a
V.Ex.ªs a posição pacificada do STJ. (faz a leitura) Com todo o
respeito que tenho à posição de V.Ex.ª, e tenho, filio-me a esses
entendimentos. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI - Senhor Presidente, no Século XVIII houve um
debate, na época do Ministro Jean-Baptiste Colbert, onde se discutiu
as teses liberais, em termos de economia, e lá foi dito, por um
comerciante adepto do liberalismo econômico, em relação à essa
falta de controle, a seguinte frase: “Deixai passar. Deixai ir. Deixai
fazer”. Enquanto não tivermos como objetivo a busca incessante de
mecanismos de controle externo, consubstanciada na exigência de
uma prestação de contas que efetivamente transpareça para onde
está sendo destinado o recurso público, talvez não atinjamos o
objetivo, que é de todos nós, e está expresso na própria missão, e
deixaremos tudo fazer e tudo passar. Reconheço a opinião do
Conselheiro, mas essa é a minha posição”; 12) O Senhor Conselheiro
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO se retirou do Plenário durante a
apreciação do Processo TC-9016/2013, retornando durante a
apreciação do Processo TC-271/2014, ambos da pauta do Senhor
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES; 13) O Senhor
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES comunicou ao
Plenário que os Processos TC-9016/2013, TC-9017/2013 E TC9018/2013, que tratam de Representações em face da Prefeitura
Municipal de Itapemirim, possuem decisão semelhante, relatando os
dois primeiros em conjunto, pela extinção do processo sem exame
do mérito por ausência de interesse de agir, e, em seguida, o último,
pela extinção Da mesma forma, mas por perda superveniente do
objeto impugnado, esclarecendo que nos dois primeiros houve
concessão de medida cautelar, o que não ocorreu no Processo TC9018/2013, tendo Plenário acompanhado o Relator, à unanimidade,
nos três processos; 14) Finalizada a pauta do Senhor Conselheiro
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES, o Senhor Vice-Presidente no
exercício da Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, registrou a presença no Plenário do Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual ÉLCIO ÁLVARES, acompanhado de sua
assessora, Dra. Solange Antunes Resende, dando-lhes boas-vindas;
15) O Senhor Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL se
retirou do Plenário durante a apreciação do Processo TC-7516/2010,
pauta do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA,
não retornando até o término da sessão; 16) O Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO proferiu seu voto-vista no
Processo TC-7516/2010, que trata de Relatório de Auditoria da
Câmara Municipal de São José do Calçado, relativa ao exercício de
2009, votando, preliminarmente, pela devolução dos autos à
relatoria do Senhor Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI, convalidando-se os votos já proferidos, com base na
perpetuatio jurisdicione, dada a ausência de prejuízo ao processo, e,
no mérito, acompanhou o Senhor Conselheiro Substituto. Devolvida
a palavra ao Relator, Senhor Conselheiro Substituto MARCO
ANTONIO DA SILVA, Sua Excelência ressaltou o fato inusitado do
então Relator de direito do processo ter nele proferido voto-vista e
reconsiderou sua posição, afirmando que as razões do voto-vista do
Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO o
fizeram repensar sua posição e modificou seu voto, propondo a
convalidação dos votos até então proferidos, em função da
prorrogação da competência. O Senhor Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno deste
Tribunal, colocou em discussão a preliminar suscitada, acerca da
validade dos votos proferidos pelo Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO e pelo Senhor Conselheiro Substituto
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, momento em que o primeiro destacou
que eventuais equívocos de distribuição de processos ocorrem em
razão das várias substituições de relatoria e de Conselheiros, ante
as várias regras regimentais sobre o assunto, e que os processos já
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vêm da Área Técnica com Relator identificado, o que pode acabar
induzindo a erro. Após a explanação, o Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO, acompanhando a divergência aberta
pelo voto-vista do Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA
DE MACEDO quanto à preliminar, recordou, entretanto, que havia
nos autos voto do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO
DA SILVA, proferido na sessão do dia quatro de novembro de dois
mil e dez, com o qual concordou, o que geraria dúvida acerca do
verdadeiro Relator do processo, haja vista o referido voto. Sua
Excelência também propôs que fosse feita diligência à Secretaria
Geral das Sessões para identificar o Relator originário do processo e
a natureza dos votos, como acrescentou o Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, com o que anuiu o
Plenário, tendo o Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
determinado o adiamento do feito pela realização de diligência no
processo. Na oportunidade, o Senhor Conselheiro Substituto JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI abordou prática deste Plenário de retirar de
pauta processos já com votos proferidos para apresenta-los tempos
depois, o que contribui para situações como a em análise, sugerindo,
em respeito à celeridade processual e aos debates do Colegiado, que
fosse proposta alteração regimental para estabelecer um marco
para julgamento dos processos que estejam em pauta, evitando-se
seu retorno posterior, uma vez que a norma interna só prevê
limitação para casos de adiamento; 17) O Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO assumiu a Presidência
para o julgamento do Processo TC-3210/1998, que trata de Relatório
de Auditoria do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica, referente ao exercício de 1995,
tendo em vista o disposto no artigo 83 do Regimento Interno desta
Corte, passando a palavra ao Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN para leitura do voto-vista, pelo qual Sua
Excelência votou pela decretação da prescrição punitiva deste
Tribunal nos autos e por considerar iliquidável o feito, ordenando o
seu trancamento, com base no artigo 90 da Lei Orgânica desta
Corte. Devolvida a palavra ao Relator, Senhor Conselheiro Substituto
MARCO ANTONIO DA SILVA, relatou a dificuldade vivida por esta
Corte em função da ausência de normativo específico sobre a
determinação da instauração de Tomada de Contas Especial,
lembrando que o Tribunal de Contas da União possui tal norma, que
prevê valor de alçada e do lapso temporal para a medida. Sua
Excelência informou que acompanharia o raciocínio do voto-vista do
Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN,
conformando-se pelo fato de os recursos objeto de análise no
processo terem transitado dentro do próprio ente público. Em
seguida, o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN procedeu à leitura do dispositivo legal mencionado que
embasou seu voto, bem como de trecho do Manual de Boas Práticas
Processuais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil – ATRICON, reafirmando que discordara do Relator quanto à
instauração de Tomada de Contas Especial após a inércia de um
processo por dezenove anos, o que compromete o Princípio da
Razoável Duração do Processo, refletindo nos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, pelo que manteve seu voto,
momento em que o Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO solicitou vista do processo, tudo conforme notas taquigráficas
constantes desta ata: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhores Conselheiros, já na
Sessão passada coloquei que de certa maneira me alinho ao
pensamento do Eminente Conselheiro Rodrigo Chamoun, tenho essa
preocupação. S.Ex.ª disse na Sessão passada sobre as questões
desses processos que de montão tramitam aí pelo Tribunal. A minha
preocupação maior é que não temos, como tem o Tribunal de Contas
da União, a Instrução Normativa 71/2008, que trata no artigo 6º
sobre a questão do valor do débito, atualizado para efeito de
instauração de Tomada de Contas, quando se refere a ressarcimento.
Lá, no caso, é um valor de alçada muito alto, setenta e cinco mil
reais. O item II do artigo 6º diz que se houver transcorrido o prazo
superior a dez anos entre a data provável da ocorrência do dano e a
primeira notificação do responsável pela autoridade administrativa
competente, fica dispensada a instauração da Tomada de Contas
Especial. Eminente Conselheiro, dizia da nossa ausência de
normativo a esse respeito. Mas vejo a preocupação de V. Ex.ª com
esses processos aí, de longa data, que não viabilizam, de certa
maneira, o exercício do contraditório. Preocupado com isso fiz
constar do meu voto, que se não houver demonstração do efetivo
proveito próprio do jurisdicionado, e que se os valores ficaram
transitando de órgão a órgão, já me dava por satisfeito no que diz
respeito à ausência da imputação do ressarcimento, ou seja, se ficou
no órgão público como um todo, para mim já não tem ressarcimento.
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Eu já estou preocupado com essa questão de produção de provas,
que V. Ex.ª coloca agora, que acaba caindo no ônus de quem
produzir a prova? Mas, ainda, em fase de discussão, tenho essa
dificuldade, porque não temos esse ato normativo. Conversava,
acho que com a SGS, e parece-me que existe a possibilidade de um
estudo para se fazer esse tipo de normativo. O problema é que não
temos. Então, temos essa dificuldade, mas o Colegiado pode nos
ajudar a aperfeiçoar as posições. Mas, inicialmente, já tinha essa
preocupação, tanto que fiz constar a questão de dinheiro não saindo
dos cofres públicos – e aí não teria a questão do ressarcimento. O
SR. VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Também levei isso em consideração,
mas destaco o artigo 90 da Lei Complementar 621: “As contas serão
consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior,
comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar
materialmente impossível o julgamento de mérito, hipótese em que
o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o consequente
arquivamento do processo.” Aliado a esse texto, mesmo na ausência
de um regulamento próprio, apresento a página 29 do Manual de
Boas Práticas Processuais. (faz a leitura) Que é o voto de V.Ex.ª
quando sugeriu, inicialmente, uma Tomada de Contas Especial.
Discordo porque não há explicação para a inércia de dezenove anos
de um processo. Acho que tem um conflito de princípios, sobretudo
o princípio da duração razoável do processo e o princípio que acaba
ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. Somando
todos esses fatos permaneço com a minha posição, com muita
firmeza. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Em face dos argumentos trazidos, conhecerei melhor a
matéria solicitando vista do processo”; 18) Em seguida à discussão
do Processo TC-3210/1998, o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN se retirou do Plenário, retornando à
Presidência durante a apreciação do Processo TC-684/2014, da
pauta do Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA,
período em que o Decano desta Corte, Senhor Conselheiro
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, permaneceu na direção
dos trabalhos, tendo convocado, para composição de quórum para a
análise do Processo TC-7748/2013, a Senhora Auditora MÁRCIA
JACCOUD FREITAS, nos termos do artigo 28, §1º, da Lei Orgânica
deste Tribunal. 19) O Senhor Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, convocou novamente a Senhora Auditora MÁRCIA
JACCOUD FREITAS para composição de quórum para a apreciação
dos Processos TC-4154/2013 e TC-7536/2013, ambos da pauta do
Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, tendo
em vista a saída momentânea do Senhor Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO durante o exame do primeiro, retornando
após a apreciação do segundo; 20) O Senhor Conselheiro em
substituição MARCO ANTONIO DA SILVA solicitou o adiamento do
Processo TC-929/2013, ante a complexidade do processo, que
possui inúmeras irregularidades, o que foi autorizado pelo Senhor
Vice-Presidente no exercício da Presidente, de maneira excepcional,
haja vista o disposto no artigo 84 da Norma Interna; 21) O Senhor
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO reassumiu a
Presidência para o julgamento do Processo TC-5765/2013, que trata
de Pedido de Reexame em face do Acórdão TC-080/2013, em
atenção ao artigo 83 do Regimento Interno da Corte, uma vez que o
Senhor Vice-Presidente, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN, proferiu voto-vista no Processo, requerendo,
inclusive, inserção de sua manifestação oral nos autos, a respeito do
debate ocorrido sobre nexo de causalidade na apuração da
responsabilidade, constatando que, no caso concreto, o Prefeito não
participou das reuniões do Conselho de Educação do Município de
Vila Velha, sendo a relação direta com os Secretários da pasta. Na
oportunidade, o Senhor Procurador Especial de Contas, DR. LUCIANO
VIEIRA, sugeriu que, a se manter o entendimento, fosse reaberta a
instrução processual, para citar os reais responsáveis, sendo a
providência necessária à conclusão do processo, se anulado o
Acórdão recorrido ante a ilegitimidade do mandatário municipal,
oportunidade em que o Senhor Conselheiro RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN, que acompanhara o Relator, Senhor
Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, anuiu à
manifestação do Representante do Parquet de Contas, assim como
o Relator, que a acatou, e o restante do Plenário, conforme notas
taquigráficas: “O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Senhor Presidente, houve um debate se
naquele caso haveria nexo de causalidade entre os atos irregulares
e o Prefeito. Não tem voto, só solicito que juntem as notas
taquigráficas. Pedi vista do processo e detectei os seguintes pontos:
em todas as atas de reunião do Conselho do Fundeb as remissões
sempre ao Secretário de Educação, à Administração e,
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posteriormente, ao Secretário de Finanças e ao Contador Chefe que participou da maioria das reuniões. Não houve a participação do
Prefeito em nenhuma reunião e nem mesmo a convocação deste
para a participação. Os atrasos se referiam às prestações de contas
do ano de 2009, que deveriam ser feitas mensalmente. Entretanto,
essa periodicidade não era cumprida. Ocorre que, praticamente, em
todas as reuniões mensais do Conselho houve a participação dos
Secretários e do Contador, mas esses, sequer, foram chamados
para se justificarem nesses autos. Além disso, constam dos autos
dezesseis ofícios enviados pelo Conselho ao Secretário de Educação
sobre diversos assuntos relacionados ao Fundeb, demonstrando que
era a essa Secretaria que o Conselho normalmente se reportava.
Consta, ainda, o envio de cinco ofícios à Secretaria de Administração
e nove à Secretaria de Finanças. Entretanto, apenas em março de
2010 o Conselho emitiu um ofício ao Prefeito informando a
morosidade no envio da Prestação de Contas, que foi reiterado em
maio de 2010. Então, ficou claro para este Conselheiro que a relação
do Conselho era feita com os Secretários de Educação, Administração
e, posteriormente, com o de Finanças. Acompanho o voto de S.Ex.ª,
só estou justificando, principalmente ao Procurador Luciano Vieira,
por conta do debate suscitado na Sessão anterior. O SR.
PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO - Também houve pedido de vista do Ministério Público. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN - Não! Houve pedido de adiamento. O Procurador Luis
Henrique pediu adiamento porque quem havia feito o debate era o
Procurador Luciano Vieira, por isso gostaria da sua presença. O SR.
PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Senhor Presidente, salvo
engano o Conselheiro Marco Antonio fez um ajuste no final do voto.
O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA
SILVA - Procurador Luciano Vieira, V. Ex.ª sugeriu que ou não
acatássemos a ilegitimidade passiva do Prefeito, e, se acatássemos,
que encaminhássemos os autos à Área Técnica para apurar a
responsabilidade de quem de direito e, de fato, a tinha, no caso, o
Secretário. Meu voto inicial seria, tão somente, para conhecer, dar
provimento e excluir a responsabilidade por ilegitimidade passiva de
causa. Apenas fiz referência à minha posição que, se porventura, for
apurada a responsabilidade, que não seja no Recurso de
Reconsideração, que, obviamente, pertence ao gestor, que recorreu
aqui. Isso teria que ser verificado nos autos principais, que ensejou
a imputação de responsabilidade inicial de quem recorreu, nesse
caso - o recurso é do jurisdicionado, do Senhor Neucimar Fraga, e
não daquele que, porventura, possa ter dado causa. Essa é a
situação. Até numa situação de ajuste, digamos, não vejo problema
algum, mas o meu voto inicial seria a questão de excluir a
responsabilidade dentro desse processo de Pedido de Reexame; não
teria outro voto. Falei que faria, mas como houve pedido de vista,
não consolidamos essa posição. Ficou com pedido de vista do
Conselheiro Chamoun. O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - V. Ex.ª, então, dá provimento
reformulando os termos do Acórdão TC-080/2013 por ilegitimidade
passiva, dando ciência ao interessado. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Dando ciência ao
interessado. O SR. PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Vejam
bem! É só uma questão processual. Se der provimento ao recurso é
porque anulou o Acórdão proferido no processo originário. Tem que
ter uma providência para se retomar o julgamento do processo,
senão aquele processo originário ficaria sem um Acórdão do Tribunal,
já que julgou em face do Prefeito, e esse Acórdão foi anulado. Qual
a providência a ser tomada a partir daí, então? Aquele processo
ficaria sem decisão? Aquele processo ficaria sem decisão, porque o
Acórdão de plano está sendo anulado. Precisaria, já que a
ilegitimidade é passiva, anular o Acórdão de plano e retomar o
processo a partir de onde? A partir da regularidade da regularização
do .... citando-se, novamente, etc, etc. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Senhor Presidente,
é comum a todo instante o processo ser extinto sem resolução de
mérito, por aí. Obviamente, que tem uma sentença, um apelo, a
extinção sem resolução de mérito não significa que buscará qualquer
outro responsável. O meu voto inicial é matéria de mérito, embora
seja uma ilegitimidade, é matéria de mérito, não suscitei questão
preliminar e nem o gestor suscitou. Inclusive, em Sessões anteriores,
disse que, por conta do princípio da questão do efeito translativo do
recurso, o Relator pode conhecer matérias de ordem pública. Por
conta disso ative-me à questão da ilegitimidade passiva. Então, dou
provimento ao recurso e excluo a responsabilidade - não estou
anulando, não estou declarando a nulidade do Acórdão, estou dando
provimento ao Recurso, excluindo a responsabilidade do Senhor
Neucimar Fraga. Se tivessem, digamos assim, os dois gestores, o
Prefeito e o Secretário, já naquele Acórdão, obviamente subsistiria
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de pronto a responsabilidade, se estivesse excluindo apenas de um
gestor, nesse recurso. Não é o caso. Então, naquele recurso ficará
sem responsabilidade. Mas não é nulidade, é provimento ao mérito
do recurso. Agora, se o Colegiado entender que se promova a
responsabilidade do Senhor Secretário, tudo bem! Mas não é o meu
voto. O meu voto é pelo provimento do recurso, excluindo a
responsabilidade por ilegitimidade passiva. Disse, apenas, que se o
Colegiado entender que é o caso. Podemos sim ajustar o voto para
buscar a responsabilidade de quem, efetivamente, tem. Mas isso no
processo, e não no Recurso de Reconsideração. O SR. CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então,
reformularei a minha posição. Como ficará? Acho que se aproxima
da posição do Ministério Público de Contas: dou provimento
reformulando os termos do Acórdão TC-080/2013 por ilegitimidade
passiva, dando ciência ao interessado, e faço a reinstrução
processual, elaborando-se uma nova Instrução Técnica Inicial para
proceder à Citação da Secretária Municipal de Educação. Assim,
chegaremos ao julgamento do mérito. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Então, vamos fixar
o ponto que seria reabrir a Instrução Técnica Inicial nos autos do
processo principal em que o Acórdão ficou sem responsabilidade,
porque foi dado provimento, para se refazer uma ITI pela Citação do
responsável para ver qual o mérito lá na frente. O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - O Ministério Público
requereu - podemos dizer assim – que, em face da ilegitimidade
passiva do autor do pedido de reexame, seja reaberta a Instrução
Processual e dê as condições àquele que, de fato, gerou o problema,
a irregularidade. É possível que no processo de pedido de reexame,
entendamos conforme o voto predominante que há possibilidade do
conhecimento de, no mérito, dar provimento. E, ao mesmo tempo,
acatar a diligência proposta pelo Ministério Público para que, nos
autos do processo principal faça-se a apuração devida. Acho que
V.Ex.ª caminha por esse... S.Ex.ª, o Relator, da mesma forma.
Acredito que, de certa forma, pacifica esse entendimento, acatar o
recurso e nos autos do processo possa ... Encerro! O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA Senhor Presidente, quando disse que não era o meu voto, mas se o
Colegiado assim entendesse acho que é pertinente desde que seja
feito no processo principal – isso também foi acatado. Para mim está
tranquilo. Vamos pacificar! Encampo os termos da sugestão do
Representante do Ministério Público para perseguir a responsabilidade
de quem, de fato, era o Secretário de Educação”. Encerrada a
discussão, o Plenário acompanhou, à unanimidade, o voto readaptado
do Relator, após o que o Senhor Vice-Presidente reassumiu a
Presidência; 22) O Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO procedeu à leitura de seu voto-vista no Processo TC2219/2008, que trata de Denúncia em face da Prefeitura Municipal
de Castelo, informando que acompanhara parcialmente tanto o
Relator, Senhor Conselheiro Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA,
como o voto-vista do Senhor Conselheiro SEBASTIÃO RANNA DE
MACEDO, entendendo que o impedimento discutido nos autos se
aplica aos Secretários Municipais, e não ao Vice-Prefeito, que só tem
expectativa de assumir a gestão, momento que o Relator adiou a
apreciação do feito para reanalisar a questão; 23) Antes de proclamar
o resultado dos processos relatados pelo Senhor Conselheiro
Substituto MARCO ANTONIO DA SILVA, o Senhor Vice-Presidente no
exercício da Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN elogiou a eficiência da Secretaria Geral das
Sessões, por já ter, no curso da sessão, cumprido a diligência
determinada no Processo TC-7516/2010, já debatido, informando
seu resultado, de manutenção do voto de mérito do Senhor
Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI, pelo que,
novamente, reabriu a discussão, conforme notas taquigráficas a
seguir: “O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA - Senhor Presidente, o Eminente Conselheiro Carlos
Ranna pediu vista desse Processo TC-7516/2010. Devolvo a palavra
à V.Ex.ª O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA - Senhor Presidente, a situação posta nesses autos é
muito interessante, pois trata de duas situações distintas,
aparentemente única, mas distintas. A primeira delas, trata-se de
uma situação que houve o proferimento de voto por um Conselheiro,
que nesse caso estava em substituição; mas, enfim, a situação
fática seria a mesma, qualquer outro Conselheiro poderia estar
nessa situação e proferir um Voto-Vista, enquanto Relator do
processo. É nessa condição que o processo foi devolvido - a Relatoria
é do Conselheiro Valci, que se encontra afastado, e neste momento
o substituo. Então, para essa primeira situação fática é irrelevante
quem está ou não na substituição, ou seja, um Conselheiro proferiu
um voto em detrimento de outro, que detinha a condição de
Relatoria. Ademais, as argumentações trazidas pelo Eminente
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Conselheiro Carlos Ranna, em suas razões de fundamentação,
fazem-me repensar - estamos com vários processos, obviamente
isso pode ter ocorrido em outros processos. Fazem-me entender que
realmente o aproveitamento dos atos processuais é fundamental
para efeito de, digamos, segurança jurídica das decisões desta
Corte. Se não foi arguida nenhum tipo de nulidade no momento
oportuno para cada gestor - que naquele processo isso não aconteceu
– obviamente, essas situações estarão preclusas, ou seja, não mais
poderá questionar. O Conselheiro até colocou a questão das exceções
- é isso mesmo. Então, realmente me faz repensar, estou por
modificar a minha posição inicial, o que entendia ser competência
absoluta. Na verdade estou levando mais por uma questão de
competência relativa, que se perpetua, se não for contrariada.
Entendo que o Conselheiro tem razão. Não estou na questão
preliminar porque o voto em sendo aproveitado, obviamente, que
não é meu, é do Conselheiro Substituto João Luiz. Então, na
preliminar, como tem essa questão suscitada de nulidade ou não,
entendo acompanhando as razões de pensar, de motivação do
Conselheiro. Só não acompanho na parte dispositiva de
encaminhamento dos autos do Conselheiro João Luiz, que entendo
que não é o caso. Acho que condutor será sempre aquele que está
na substituição: eu, Márcia ou qualquer outro substituto. Acompanho
nas razões de decidir, proponho a convolação – convalidar o voto
proferido pelo Auditor João Luiz. Se S.Ex.ª atuou não como Relator,
estou entendendo que isso deva ser aproveitado, o ato processual
tal qual indicado pelo Conselheiro Ranna. E aí, o voto em si, no
mérito - estou na preliminar, por isso sugiro colocar em votação a
preliminar, Eminente Presidente - é do Conselheiro. Não vou
adentrar às razões de mérito do Conselheiro Substituto João Luiz.
Obviamente, S.Ex.ª teria de fazer a defesa de seu voto. Só deixo
claro que há um voto divergente, por sua vez, do Eminente
Conselheiro Sérgio Aboudib – que, também, pode mudar, aí é
questão de S.Ex.ª. Mas existem esses dois votos no processo. Estou
propondo preliminarmente, divergindo, modificando o meu voto
inicial, acompanhando as razões de motivação do Conselheiro
Ranna, apenas propondo a convolação. O SR. VICE-PRESIDENTE,
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
- Primeiro decidiremos a preliminar. Há um voto de encaminhamento
onde o Conselheiro Ranna valida o voto do Conselheiro João Luiz,
por consequência passaria para o Conselheiro João Luiz fazer a
condução do voto em Plenário. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Pela ordem! Inicialmente, acho que
é absolutamente relevante que fique claro que eventualmente, e
isso acontece, imagino com frequência, recebermos processos da
Área Técnica em nosso Gabinete nos colocando como Relator.
Evidentemente em face dos sorteios, a cada dois anos e em face de
substituição de Presidência, há muita troca de Relatoria, que acaba
levando em confusão de quem é o Relator originário do processo.
Agravado com a substituição periódica de Conselheiro Substituto
por Conselheiros que estão afastados judicialmente, acaba
complicando ainda mais, e induzindo a erro. Por isso, inicialmente,
parabenizo o Conselheiro Carlos Ranna e o Conselheiro Marco
Antonio por terem acatado, por entender em que esses atos não são
nulos, até porque se eventualmente, o Relator não relatou, esteve
presente no processo de discussão e no processo de votação. No
caso em questão o então possível Relator teria, inclusive, solicitado
vista. No caso, o voto seria o voto principal; e o meu voto, que seria
divergente, seria o Voto Vista, mas isso é um outro processo de
discussão. Essa é a primeira coisa. A segunda questão levantada,
parece-me, e essa é a prática que adotamos, ao haver a substituição
e havendo voto no processo fica vinculado àquele que prestou
voto... pacificado. E conduz a votação quem está no exercício, na
substituição efetiva - assim tem ocorrido durante todo o tempo. Por
fim, só resta uma única dúvida, e aí sugiro uma diligência para
verificar, porque eu, ao fazer o voto nesse processo - quando, então,
entendia ser o Relator por orientação da Área Técnica - referi-me a
um voto da Sessão do dia 04 de novembro de 2010, que gerou a
Decisão 0574/2010, que este Plenário, por unanimidade, acatou o
voto do Conselheiro Marco Antonio, que aparentemente, teria sido o
primeiro a votar no processo. Como há uma série de substituições
de Relatoria, é possível que S.Ex.ª seja, inclusive, o Relator natural.
Proponho que se faça uma diligência, que a Secretaria Geral das
Sessões verifique quem é o Relator originário do processo, decida-se
pela convalidação de todos, e a partir daí - verificado o Relator - será
encaminhado para aquele que sempre estiver no exercício da
substituição. E ficará vinculado. É a minha modesta sugestão. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, tenho outra questão que
talvez não seja decidida hoje, mas coloco para fim de ser
amadurecida: uma das causas que levou a esse problema está
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relacionada à questão do julgamento, o processo estava na pauta de
julgamento com dois votos, e foram retirados de pauta e
apresentados com um tempo depois. É uma prática que temos
adotado e talvez pudéssemos repensar seu uso. Temos hoje uma
limitação imposta no Regimento para adiamento, mas não para
retirada de pauta. Senhores, não nessa configuração do Plenário,
mas em outra, já tive caso de substituir, apresentar voto e o
Conselheiro retornar com o processo à pauta dois anos depois. Não
vou dizer que seja incorreto, mas talvez ofenda a própria celeridade
processual, à medida que já tenha os votos do Plenário e já houve,
inclusive, até os debates. Só estou pontuando, em nenhum momento
fazendo críticas, até porque é uma prática que usamos e, como
coloquei bem, já vem de anos. Seria interessante os Senhores, que
têm a competência para alterar o Regimento Interno, estabelecessem
um marco para quando o processo estiver em julgamento. O SR.
VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Fica a sugestão. Pela sugestão do Conselheiro
Sérgio Aboudib não faremos a votação da preliminar. Sai em
diligência para a Secretaria Geral das Sessões para fazer a
verificação. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO - Perdão! Acho que há o entendimento de que os atos
praticados não são nulos. O Conselheiro Ranna discorreu de forma
brilhante sobre a validade de... Acho que não há nenhuma
divergência. O próprio Conselheiro Marco Antonio aquiesceu. O
conceito é absolutamente adequado. O que precisamos verificar
apenas é quem foi o primeiro que despachou no processo. É apenas
isso! O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO - Entendo que é irrelevante quem despachou
primeiro, mas a relevância é o voto escrito... O SR. CONSELHEIRO
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - É o primeiro voto, é claro!
Não é o despacho. É o primeiro voto, segundo a nossa regra. É
porque apenas fiz uma referência no meu voto à existência de um
voto anterior, que foi acompanhado à unanimidade. Inclusive está
aqui escrito na pauta comentada. O SR. PRESIDENTE,
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO Concordo com o Conselheiro Sérgio Aboudib com relação à diligência.
Pode ser que o primeiro voto tenha sido até por uma questão
incidental; e o segundo voto, de mérito. Também não haveria
nenhum problema, são compatíveis. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO MARCO ANTONIO DA SILVA - Tanto é que estou
atuando na questão incidental. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Acho melhor fazermos a diligência.
Retornaremos com o processo para o julgamento da preliminar e
depois do mérito, totalmente instruído, com todas as dúvidas
colocadas agora no Plenário, sanadas. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Senhor Presidente,
a decisão e o voto era de uma Citação. Quando houve orientação na
Instrução Técnica, de incluir um determinado item na ITI, e depois
ele sai. Acho prudente que se verifique. Estou só puxando pela
memória, mas tenho quase certeza que, quando da Citação, já
houve a exclusão desse item, por isso que ficou a decisão atrás. Mas
considero que seja prudente fazer uma diligência. O SR. VICEPRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Isso com o voto anterior ao seu. O SR.
CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI Sim, que aí foi da Citação e não no voto em relação ao mérito. O SR.
VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Então, vamos adiar para a diligência. (final)
(Retorna antes de encerrar a sessão). A eficiência da Secretaria
Geral das Sessões foi colocada à prova e já verificou o teor de voto
de S.Ex.ª, Conselheiro Marco Antonio. Acho que todas as informações
estão aqui para procedermos ao julgamento. O Conselheiro Marco
Antonio apenas proferiu o voto de Citação, não entrou no mérito,
inclusive acompanhando a Área Técnica no que se refere à exclusão
de uma irregularidade. Foi apenas isso. Então, continua adiado ou,
já que estamos aqui, com todas as informações... Parabenizo à
Secretaria Geral das Sessões. O SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTONIO DA SILVA - Já nos informou, também. Acho
que podemos votar, é só convolar o voto do Eminente Conselheiro,
as posições ficam invertidas conforme já colocado. Obviamente, há
uma divergência, que é o voto do Eminente Conselheiro Sérgio
Aboudib. O voto é de S.Ex.ª. O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO - Apresentei um Voto Vista. O SR.
VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Então, vamos à preliminar. Em discussão.
Encerrada. Como votam os Senhores Conselheiros? Agora, vamos
ao mérito. Convoco a Conselheira Márcia para efeito de quórum.
Concedo a palavra ao Conselheiro João Luiz. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - O mérito é muito
simples. Na questão principal - o julgamento da prestação de contas
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- eu e o Conselheiro Sérgio estávamos aliados. Só tenho um
acréscimo, que peço que seja extraída cópia e que faça um processo
de fiscalização apartado daqueles autos. Então, a diferença está só
na parte final em relação ao processo de fiscalização. O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Na
realidade, no primeiro voto de Citação essa proposta foi definida
pela Área Técnica pela não realização. Entendi, no meu voto, que
essa discussão já havia ocorrido e decidido. Se o Ministério Público
não estiver satisfeito com ela, deveria ter recorrido à época, e não
no processo mais adiante, apresentar um novo parecer rediscutindo
uma ação que não foi objeto de Citação, porque a Área Técnica
entendeu que não deveria ser. Então, o meu voto é no sentido de
não executar porque essa questão já foi decidida e deveria ser
atacada em sede de recurso. O SR. PROCURADOR LUCIANO
VIEIRA - O processo não passa pelo Ministério Público antes. A
única oportunidade que temos para falar é após a Conclusiva. O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Tem
decisão de Citação. O SR. PROCURADOR LUCIANO VIEIRA - Mas
antes o processo não ia ao Ministério Público, não tinha ciência. O
SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
- O pedido de fiscalização é mais abrangente do que aquele posto no
exercício que fora discutido inicialmente. A prestação de contas só
foi apresentada documentalmente. E quando da análise desses
documentos ou desses demonstrativos contábeis, ele foi identificado.
Chegou-se à conclusão, também com algumas informações
constantes dos autos, que poderia ter esse mesmo problema em
exercícios anteriores. Então, o pedido de fiscalização é mais
abrangente, ele não está circunscrito àquele exercício, mas alcança
exercícios anteriores. Tanto é que se pede até a documentação em
relação às leis que instituíram o subsídio nos outros exercícios. O
SR. VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN - Então, temos duas posições: o voto
do Conselheiro Relator e o Voto Vista do Conselheiro Sérgio Aboudib.
O voto do Conselheiro João Luiz estende a fiscalização, e o voto do
Conselheiro Sérgio Aboudib acompanhando a Área Técnica retira um
ato fiscalizatório. É isso, Conselheiro Sérgio Aboudib? O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Senhor
Presidente, entendi que essa matéria está prejudicada, porque já foi
objeto de decisão. Foi o meu entendimento. O SR. CONSELHEIRO
SUBSTITUTO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI - Conselheiro, estamos
votando igual na prestação de contas, que afastamos a irregularidade.
Então, na prestação de contas, acompanhamos. O que fica é a
indicação de um processo de fiscalização, que não fizeram. O SR.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Volto a
dizer que no meu entendimento essa matéria já foi decidida. O SR.
VICE-PRESIDENTE, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN - Então, V.Ex.ªs concordam no desfecho da
prestação de contas e divergem no encaminhamento posterior. Em
discussão. Encerrada. Em votação. Como votam os Senhores
Conselheiros?”. Encerrada a discussão, tendo votado no mérito com
o Relator, Senhor Conselheiro Substituto JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI,
o Senhor Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, e,
com o voto-vista do Senhor Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO, parcialmente divergente, o Senhor Conselheiro SÉRGIO
MANOEL NADER BORGES, o Senhor Vice-Presidente no exercício da
Presidência desempatou a votação, acompanhando a divergência.
– ORDEM DO DIA – Julgamento dos sessenta e nove processos
constantes da pauta, fls. 34/41, devidamente rubricadas pelo
Secretário-Geral das Sessões e parte integrante da presente ata.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN, declarou encerrada a sessão às dezenove horas,
convocando, antes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros,
Senhores Auditores e Senhor Procurador para a próxima sessão
ordinária do Plenário, a ser realizada no dia vinte e dois de julho de
dois mil e quatorze, às quatorze horas. E, para constar, eu, ODILSON
SOUZA BARBOSA JUNIOR, Secretário-Geral das Sessões, lavrei a
presente ata que, depois de aprovada, vai por mim assinada, bem
como pelo Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
demais Conselheiros, Senhores Auditores e Senhor Procurador.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: TC-3313/2013 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
SAO GABRIEL DA PALHA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
- ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA - Responsável(eis):
LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO - Decisão: Regular. Quitação.
Arquivar.
Processo: TC-7042/2010 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
ANCHIETA - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO/2009)
- Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA -
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Responsável(eis): JOCELÉM GONÇALVES DE JESUS - Decisão:
Julgamento adiado.
Processo: TC-7105/2010 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTACAO - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
(EXERCÍCIOS 2005/2008) - Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): JOSÉ GUILHERME
GONÇALVES AGUILAR, DJALMA DA SILVA SANTOS, JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA, AUDILÉIA RODRIGUES MARQUES, ULISSES DE CAMPOS
E IRANETE MARIA FURTADO MACEDO - Advogado: VINÍCIUS PAVESI
LOPES, RAFAEL VARGAS DE MORAES CASSA E LUIZ GUILHERME
DUTRA AGUILAR - Vista: CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
/ 2ª Sessão - Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-2250/2014 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA (EXERCÍCIO/2014)
- Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
- Responsável(eis): RODNEY ROCHA MIRANDA E ANA EMÍLIA
GAZEL JORGE - Decisão: Considerar prejudicada a análise da
Representação. Extinguir o processo sem análise do mérito. Arquivar.
Recomendação. Dar ciência.
Processo: TC-6660/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ECOPORANGA (EXERCÍCIO/2014) - Interessado(s): MARCOS ANDRE
LEANDRO DE SOUZA - ME - Responsável(eis): PEDRO COSTA FILHO
- Decisão: Receber. Conceder medida cautelar para determinar a não
homologação do Pregão Presencial nº. 22/2014. Notificar. Prazo: 10
dias. À SEGEX. Prazo: 10 dias.
Processo: TC-5959/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DE SAO FRANCISCO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
EXERCÍCIO/2009 - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SAO FRANCISCO - Decisão: Arquivar.
Processo: TC-3728/2014 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL
DE VILA VELHA - Assunto: CONSULTA - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE VILA VELHA - Responsável(eis): IVAN CARLINI Decisão: Não conhecer. Consulta.
Processo: TC-2093/2012 (Apensos: 1080/2012) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Assunto: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL EXERCÍCIO/2011 - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): RONALDO MODENESI
CUZZUOL, GIOVANI BOSI LOPES, SOLENIETE GOMES MARINHO
E MARCEL ANDERSON BATISTA - Advogado: PABLO DE ANDRADE
RODRIGUES - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-1499/2011 (Apensos: 2274/2011) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - Assunto: PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL EXERCÍCIO/2010 - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE LINHARES - Responsável(eis): IVAN SALVADOR
FILHO, GELSON LUIZ SUAVE, WALACE LUIZ TURETA, DEVANY
DO CARMO ROSSI, TEREZINHA CARRARETO FELIX, EDUARDO
GUIMARÃES, ELDO VALNEIDE VICHI, ARLETE DE FÁTIMA NICO,
PEDRO HENRIQUE BARBOSA STEIN E ASSISMÍDIA INFORMÁTICA
LTDA - Decisão: Vista: Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto.
Processo: TC-1450/2012 - Procedência: SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO DE LINHARES - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (EXERCÍCIO/2011) - Interessado(s): SERVIÇO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES - Responsável(eis): CELSO
MARTINS PEDRONI - Decisão: Regular com ressalva. Quitação.
Determinação. Arquivar.
Processo: TC-3935/2008 (Apensos: 2686/2007) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
PARECER PRÉVIO TC-080/2008 - Interessado(s): HELDER IGNACIO
SALOMAO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA (EXERCÍCIO/2006)
- Advogado: FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA E ALOIR
ZAMPROGNO FILHO - Decisão: Retirado de Pauta.
Processo: TC-3271/2011 (Apensos: 1987/2009, 2090/2009) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-443/2010 - Interessado(s):
SUELI PASSONI TONINI DIRETORA PRESIDENTE DO IEMA
(EXERCÍCIO/2008) - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-4680/2009 (Apensos: 2902/2009) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES - Assunto: TOMADA DE
CONTAS EXERCÍCIOS 2007/2008 - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE MARATAIZES - Responsável(eis): ÍRIS DERLANDE
GOMES DO ESPÍRITO SANTO, JONES BRUMANA MARVILA E
ANTÔNIO BITENCOURT - Advogado: PEDRO JOSINO CORDEIRO Decisão: Rejeitar as razões de justificativas dos Srs. Íris Gomes,
Jones Marvila e Antônio Bitencourt. Irregular para Íris Gomes com
ressarcimento de 14.298,25 VRTE. Multa de 2000 VRTE para Íris
Gomes e Antônio Bitencourt. Determinação. Representar ao CRC
para apuração da responsabilidade profissional do Sr. Jones Marvila.
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Processo: TC-7099/2010 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO (EXERCÍCIO/2010) - Interessado(s): IDENTIDADE
PRESERVADA - Responsável(eis): MIGUEL LOURENÇO DA COSTA Decisão: Julgamento adiado.
-CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Processo: TC-7122/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DA SERRA - Assunto: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA - Responsável(eis): ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL,
SALVADOR FRANCISCO DE OLIVEIRA, ERNANDES ZANON
GUIMARÃES, JOSÉ ZAROWNY, MARIA MARTA TOMÉ, ALESSANDRA
COSTA F. NUNES, ROSANA CARLOS RIBEIRO VICENTE, CARLOS
AUGUSTO DA MOTTA LEAL, IZOLINA MÁRCIA LAMAS SILVA, JÚLIA
PAULA QUEIROZ REZENDE, JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR,
GUSTAVO LISBOA CRUZ, GERALDO MAGELA RAMOS, W. RABELO
SONORIZAÇÃO S/S LTDA, TAVARES SANTOS CONSERVADORA E
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA E SCANDIAN AUDITORIA E
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - Decisão: Retirado de pauta.
Processo: TC-2263/2014 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
ALEGRE - Assunto: REPRESENTAÇÃO - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE ALEGRE - Decisão: Não conhecer. Dar ciência.
Remeter os autos ao TCU.
Processo: TC-5286/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM/ES (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2013)
- Interessado(s): SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA-EPP Responsável(eis): TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E
FERNANDA LEAL REIS - Decisão: Procedência. Deixar de aplicar
multa. Dar ciência.
Processo: TC-9028/2013 - Procedência: TRIBUNAL REGIONAL
TRABALHO - 17 REGIAO - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA (EXERCÍCIO/2013) Interessado(s): TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 17 REGIAO Decisão: Arquivar.
Processo: TC-6860/2013 (Apensos: 1281/2011, 1415/2011,
6861/2013) - Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-131/2013 Interessado(s): SERGIO MENEGUELLI PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE COLATINA (EXERCÍCIO/2010) - Vista: MINISTERIO
PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido.
Conhecer. Dar provimento (regular).
Processo: TC-4959/2014 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RREO - P. EXECUTIVO
MUNICIPAL (2º BIMESTRE/2014) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE - Responsável(eis): PAULO LEMOS BARBOSA
- Decisão: Alerta.
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
Processo: TC-3389/2013 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
CONCEIÇAO DA BARRA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
- ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DA BARRA - Responsável(eis): ÂNGELO
CÉZAR FIGUEIREDO - Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-2957/2013 - Procedência: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA - Assunto: PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) Interessado(s): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE BOA ESPERANÇA - Responsável(eis): ROSIMARY THOMASINO
CORRADI VERLY - Decisão: Regular. Quitação. Arquivar.
Processo: TC-6746/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2013) - Interessado(s): SANTA
MARIA ENGENHARIA LTDA-EPP - Responsável(eis): ZACARIAS
CARRARETTO E AMARILDO BARBOSA ASSIS - Decisão: Não
conhecer. Arquivar. Dar ciência. Oficiar ao TCU.
Processo: TC-6791/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2013) - Interessado(s): SANTA
MARIA ENGENHARIA LTDA - EPP - Responsável(eis): ZACARIAS
CARRARETTO E AMARILDO BARBOSA ASSIS - Decisão: Não
conhecer. Arquivar. Dar ciência. Oficiar ao TCU.
Processo: TC-216/2014 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE - Assunto: CONSULTA - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Responsável(eis): DALTON PERIM - Decisão: Julgamento adiado.
-CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
Processo: TC-4291/2014 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENUNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
(EXERCÍCIO/2014) - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA Decisão: Indeferir medida cautelar. Notificar. Prazo: 10 dias. Deixar

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
de notificar o Prefeito Municipal de Vitória.
Processo: TC-1996/2014 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENUNCIA - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA - Decisão:
Não conhecer. Arquivar. Encaminhar à SEGEX para análise de
operacionalidade.
Processo: TC-9096/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARATAÍZES (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): COMPACTA
GESTAO SMS LTDA - Responsável(eis): ROBERTINO BATISTA DA
SILVA E MARCOS ROBERTO RAMOS FERREIRA - Decisão: Conhecer.
Improcedência. Encaminhar cópia ao Ministério Público Estadual.
Determinar a citação da empresa em autos apartados, pelo prazo
de 30 dias.
Processo: TC-1832/2012 (Apensos: 1078/2012) - Procedência:
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL EXERCÍCIO/2011 - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DA
SERRA - Responsável(eis): RAUL CÉZAR NUNES, SILÉIA ALMEIDA
SENNE DA ROSA, ALCEIR NUNES DE ALMEIDA, JOSÉ MARCOS
TONGO DA CONCEIÇÃO, JANE RIBEIRO LOPES, PEDRO RECO
SOBRINHO, MARIA AUXILIADORA MASSARIOL, AMÉRICO SOARES
MIGNONE, VALQUILIS JOSÉ CARLINI E INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA - INDETEP Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-1779/2011 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDAO - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO/2010 - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDAO - Responsável(eis): MARCOS FERNANDO MORAES E LUZIA
PRATTI DA SILVA - Decisão: Retirado de pauta.
Processo: TC-5961/2013 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-128/2013 - Interessado(s): MINISTERIO
PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis): JOSÉ TADEU
MARINO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE (EXERCÍCIO/2010) - Decisão:
Conhecer. Anular o Acórdão TC-128/2013, nos termos do voto do
Relator. Deixar de notificar o responsável.
Processo: TC-2695/2009 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITORIA - Assunto: COMUNICACAO DE INSTAURACAO DE TOMADA
DE CONTAS TERMO DE PARCERIA Nº 001/2006 - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - Responsável(eis):
ASSOCIAÇÃO DOS GERADORES DE EMPREGOS, NEGÓCIOS,
DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO (AGENDA), JESIEL VICTOR
PATROCÍNIO CAMARGO, ANDERSON MARQUES RAMOS, ELIZEU
BATISTA DE ASSIS E GERALDO DE ARAÚJO CERQUEIRA - Decisão:
Revelia da Associação dos Geradores de Empregos, Negócios,
Desenvolvimento e Auxílio (AGENDA). Afastar responsabilidade
dos Srs. Anderson Ramos, Elizeu de Assis e Geraldo Cerqueira.
Julgar irregulares as contas da AGENDA e do Sr. Jesiel Victor,
com ressarcimento solidário de 2.975,35 VRTE, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da data
do evento. Multa de 2.975,35 VRTE à AGENDA (100% do valor do
dano), proibindo-a de contratar com o Poder Público por 5 anos.
Encaminhar cópia ao MPE. Por maioria, vencido o Cons. Subst.
João Luiz, que votou nos termos da Área Técnica e o MPEC, com
ressarcimento de 28.914,77 e multa de R$ 3.000,00.
Processo: TC-2804/2005 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
(EXERCÍCIO/2005) - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA Responsável(eis): FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS - Decisão:
Vista: Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto.
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: TC-2866/2013 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
- ORDENADORES (EXERCÍCIO/2012) - Interessado(s): CAMARA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - Responsável(eis): JOSÉ
CARLOS BARRETO DE ARAÚJO - Decisão: Prorroga o vencimento
do julgamento das contas do exercício de 2012 para 10/01/2015.
Autorizar a realização dos dados encaminhados para análise das
contas.
Processo: TC-9016/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): AUGUSTO
CONSTRUTORA LTDA - Responsável(eis): LUCIANO DE PAIVA ALVES
E RONILDO HILÁRIO GOMES - Decisão: Extinguir o processo sem
análise do mérito (ausência do interesse de agir). Recomendação.
Dar ciência. Arquivar.
Processo: TC-9017/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): AUGUSTO
CONSTRUTORA LTDA - Responsável(eis): LUCIANO DE PAIVA ALVES
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E RONILDO HILÁRIO GOMES - Decisão: Extinguir o processo sem
análise do mérito (ausência do interesse de agir). Determinações.
Dar ciência. Arquivar.
Processo: TC-9018/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s): AUGUSTO
CONSTRUTORA LTDA - Decisão: Extinguir o processo sem análise
do mérito (perda superveniente do objeto). Determinações. Dar
ciência. Arquivar.
Processo: TC-271/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
( PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2013) - Interessado(s): SIRLEY
MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO - ME - Decisão: Improcedência.
Dar ciência. Arquivar.
Processo: TC-2637/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
AGRAVO - Interessado(s): 7LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA Decisão: Não conhecer (ausência de pressupostos recursais).
Arquivar.
Processo: TC-4961/2014 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RREO - P. EXECUTIVO
MUNICIPAL 2º BIMESTRE/2014 - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTELO - Responsável(eis): JAIR FERRAÇO JÚNIOR
- Decisão: Alerta.
-CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Processo: TC-7516/2010 - Procedência: CAMARA MUNICIPAL DE
SAO JOSE DO CALCADO - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2009) - Interessado(s): CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DO CALCADO - Responsável(eis): MANOEL PAULO PIMENTEL
DA SILVEIRA - Decisão: Preliminarmente convalidar os votos já
proferidos, à unanimidade. No mérito, arquivar. Recomendação.
Nos termos do voto desempate do Presidente que acompanhou a
divergência aberta pelo voto do Cons. Sérgio Aboudib. Vencidos
parcialmente, o Relator, Cons. Subs. João Luiz, e o Cons. Carlos
Ranna, que acompanharam na íntegra, o parecer ministerial.
Processo: TC-3210/1998 (Apensos: 82/1999) - Procedência:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CARIACICA - Assunto: RELATÓRIO DE AUDITORIA
EXERCÍCIO/1995 - Interessado(s): INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
- Responsável(eis): ANTÔNIO DA ROCHA PIMENTEL, ALOÍZIO
SANTOS, DANILO RAMALHO PINA E RAMILSON COUTINHO RAMOS
- Vista: CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN / 2ª Sessão - Decisão:
Devolvido. Vista: Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto.
Processo: TC-2930/2010 (Apensos: 4620/2009) - Procedência:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - Assunto: RELATÓRIO DE
AUDITORIA EXERCÍCIO/2009 - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE - Responsável(eis): DJALMA DA SILVA
SANTOS, RUBENS MOULIN TANNURE, ABEL VIEIRA MENDEL FILHO,
PRO VITAE-INSTITUTO SUL CAPIXABA DE ATENÇÃO À SAÚDE E A e
V FISIOTERAPIA LTDA - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-7748/2013 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
DENUNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA - Responsável(eis):
JOÃO CLEBER BIANCHI E IDELBLANDES ZAMPERLINI - Decisão:
Citação: 30 dias. Deixar de determinar a anulação do certame.
Processo: TC-684/2014 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENUNCIA EM FACE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS (EXERCÍCIO/2013) - Interessado(s):
IDENTIDADE PRESERVADA - Responsável(eis): TARCÍSIO JOSÉ
FOEGER - Decisão: Improcedência. Dar ciência. Arquivar.
Processo: TC-2409/2014 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
DENUNCIA - Interessado(s): IDENTIDADE PRESERVADA - Decisão:
Diligência.
Processo: TC-7289/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
- AUDITORIA (EXERCÍCIOS 2012/20130 - Interessado(s):
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - Responsável(eis): ADEMAR
COUTINHO DEVENS, EDSON WANDER DAMBROZ, GIACOMO RECLA
BOZI, JOÃO PAULO LECCO PESSOTTI, WAGNER ELIAS CARMO,
ISMAEL DA RÓS AUER, JOSÉ NAZARENO DE MELO, MARIA LUÍZA
DEPIANTE OLIVEIRA, EDMILSON MARTINS SCHWENCK, ILZA
RODRIGUES, THIAGO GONÇALVES LAMARQUE E MARIA LUIZA
ROCHA MARQUES - Decisão: Citação 30 dias. Deixar de converter
em Tomada de Contas Especial.
Processo: TC-4154/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
- LEVANTAMENTO - Interessado(s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis): TEREZA
MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI - Decisão: Deixar de aplicar
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multa. Arquivar (perda do objeto).
Processo: TC-7536/2013 - Procedência: CONSELHOS - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACRUZ
(EXERCÍCIO/2013)
Interessado(s):
CENTRO
DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS DE
ARACRUZ - Decisão: Não conhecer (ausência de requisitos de
admissibilidade). Arquivar.
Processo: TC-929/2013 - Procedência: MINISTERIO PUBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - Assunto: REPRESENTAÇÃO EM FACE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - Interessado(s):
MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS - Responsável(eis):
DALVA DA MATA IGREJA, CARLOS WALDIR MULINARI DE SOUZA,
DILERMANDO MELO DE SOUZA JUNIOR, GEOVANE MENEGUELLE
LOUZADA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SIMÕES NUNES, JOCELÉM
GONÇALVES DE JESUS, JOSÉ MARIA ROVETTA, ROBSON MATTOS
DOS SANTOS, ROSEMARY PIRES VASCONCELOS, TEREZINHA
VIZZONI MEZADRI E VALBER JOSÉ SALARINI - Advogado: LUIS
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2265/2014 - Procedência: PARTICULAR - Assunto:
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (PREGÃO ELETRÔNICO Nº
08/2014) - Interessado(s): INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES
EM TI LTDA - Responsável(eis): PABLO RODNITZKY E MARINÉA
MOREIRA DA SILVA - Decisão: Extinguir o processo sem análise
do mérito (perda superveniente do objeto). Recomendação. Dar
ciência. Arquivar.
Processo: TC-3173/2014 - Procedência: SINDICATO - Assunto:
REPRESENTAÇÃO - Interessado(s): SINDICATO DOS SERVIDORES
POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - Decisão:
Não conhecer. Arquivar.
Processo: TC-5349/2013 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: REPRESENTAÇÃO
- Interessado(s): MARCOS ADRIANI RODRIGUES - Decisão:
Reconhecer a procedência da questão incidental tão-somente
quanto à falsidade. Apensar.
Processo:
TC-764/2014
Procedência:
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - Assunto: CONSULTA - Interessado(s): INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - Responsável(eis): JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
- Decisão: Conhecer. Responder nos termos da OTC-23/2014.
Processo: TC-9134/2013 - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DE SAO FRANCISCO - Assunto: CONSULTA Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO
FRANCISCO - Responsável(eis): LUCIANO HENRIQUE SORDINE
PEREIRA - Decisão: Não conhecer. Arquivar.
Processo: TC-8276/2013 (Apensos: 2653/2002, 3635/2003,
5160/2003, 3124/2010, 3448/2010, 4477/2010, 4634/2010) Procedência: CIDADAO - Assunto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-447/2013 - Interessado(s):
WANDERLEY ANTONIO MARINATO MEMBRO DO CONSELHO
FISCAL DA CEASA (EXERCÍCIO/2002) - Decisão: Julgamento
adiado.
Processo: TC-5765/2013 (Apensos: 6501/2010, 8240/2010)
- Procedência: CIDADAO - Assunto: PEDIDO DE REEXAME EM
FACE DO ACÓRDÃO TC-080/2013 - Interessado(s): NEUCIMAR
FERREIRA FRAGA PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
(EXERCÍCIOS 2009/2010) - Advogado: SANTOS FERREIRA DE
SOUZA - Decisão: Conhecer. Provimento. Reformular o Acórdão
TC-080/2013. Dar ciência. Proceder à reabertura da instrução
processual nos autos principais.
Processo: TC-1345/2006 (Apensos: 2129/2006, 1019/2007,
7016/2007) - Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA VENECIA - Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO/2005 - Interessado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA VENECIA - Responsável(eis): WALTER DE PRÁ - Vista:
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO / 1ª
Sessão - Decisão: Vista: 2ª Sessão.
Processo: TC-9588/2013 (Apensos: 4001/2009) - Procedência:
CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE
DO ACÓRDÃO TC-242/2013 - Interessado(s): PAULO MAIA
FILHO EX-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO TURÍSTICA DO VERDE E DAS ÁGUAS Advogado: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO, MARIO AUGUSTO
TEIXEIRA NETO E TALYTTA DAHER RANGEL FORATINI PEDRA Decisão: Conhecer. Negar provimento. Arquivar.
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Processo: TC-5369/2014 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: RREO - P. EXECUTIVO
MUNICIPAL (2º BIMESTRE/2014) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - Responsável(eis): LUCIANO DE
PAIVA ALVES - Decisão: Alerta.
Processo: TC-3578/2007 (Apensos: 2771/2005, 4136/2005,
2917/2006) - Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-200/2007
- Interessado(s): EDIVAL JOSE PETRI PREFEITO MUNICIPAL
DE ANCHIETA (EXERCÍCIO/2005) - Advogado: FLÁVIO CHEIM
JORGE, MARCELO ABELHA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO
AMARAL DE SOUZA E OUTROS - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2442/2009 (Apensos: 2552/2007, 5833/2007)
Procedência:
CIDADAO
Assunto:
RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-596/2008 Interessado(s): DORVAL DE ASSIS ULIANA E OUTRO DIRETORES
PRESIDENTES DO SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E
SANEAMENTO AMBIENTAL (EXERC./2006) - Advogado: LUCIANO
CEOTTO, CARLOS EDUARDO BASTOS DA CUNHA RODRIGUES E
MARIA ELISA FERREIRA BASTOS - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-3448/2010 (Apensos: 2653/2002, 3635/2003,
5160/2003, 3124/2010, 4477/2010, 4634/2010, 8276/2013) Procedência: CIDADAO - Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO TC-557/2009 - Interessado(s): GETULIO
DARCY CURTY PIRES DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
DA CEASA/ES (EXERCÍCIO/2003) - Advogado: EDER JACOBOSKI
VIEGAS, FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO, JANAYNA
SILVEIRA DOS SANTOS E OUTRO - Decisão: Deferir parcelamento
em 10 vezes.
Processo: TC-1013/2011 (Apensos: 440/2004, 1455/2004,
1587/2004, 244/2006) - Procedência: CIDADAO - Assunto:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC357/2010 - Interessado(s): ADEMAR SEBASTIAO ROCHA
LIMA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
(EXERCÍCIO/2003) - Advogado: FLÁVIO CHEIM JORGE, MARCELO
ABELHA RODRIGUES E BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT
- Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-2219/2008 - Procedência: CIDADAO - Assunto:
DENÚNCIA CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
(EXERCÍCIOS 2005/2008) - Interessado(s): IDENTIDADE
PRESERVADA
Responsável(eis):
CLEONE
GOMES
DO
NASCIMENTO - Advogado: ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO,
AMÚLIO FINAMORE FILHO E FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO
FERREIRA - Vista: CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO / 2ª Sessão - Decisão: Devolvido. Julgamento adiado.
Processo: TC-2641/2008 (Apensos: 2635/2008) - Procedência:
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES - Assunto: AUDITORIA
ESPECIAL EXERCÍCIOS 2006/2009 - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÇUI - Responsável(eis): 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 - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-4614/2004 - Procedência: TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Assunto: AUDITORIA
ESPECIAL (EXERCÍCIO/2004) - Interessado(s): PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITORIA - Responsável(eis): LUIZ PAULO
VELLOZO LUCAS, LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA,
HELOISA HELENA NOGUEIRA DA SILVA E ANTÔNIO LIMA FILHO
- Advogado: GERALDO ELIAS BRUM, RICARDO BARROS BRUM E
OUTROS; LUCIANO CEOTTO - Decisão: Julgamento adiado.
Processo: TC-6531/2011 - Procedência: DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPIRITO SANTO - Assunto:
CONSULTA - Interessado(s): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESPIRITO SANTO - Responsável(eis): TEREZA
MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI - Decisão: Vista: Conselheiro
Rodrigo Chamoun.
-AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: TC-1608/2007 (Apensos: Apensos: 4235/2006) Procedência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
- Assunto: PEDIDO DE REEXAME DA DECISÃO TC-0299/2007 Interessado(s): JOSE SOARES FILHO - Responsável(eis): JOSÉ
LUIZ TORRES LOPES - Vista: CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
/ 1ª Sessão - Decisão: Vista: 2ª Sessão.
Total Geral: 69 Processos.
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos 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-754/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1370/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
ASSUNTO - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da remessa da Lei Orçamentária
Anual e relação de precatórios referente ao exercício de 2014 da
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 97/2014 (fls.
23), a área técnica verificou que o Município de Atílio Vivácqua
apresentou a Lei Orçamentária Anual e não possui precatórios
referentes ao exercício de 2014, dada a perda do objeto, sugerese o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1370/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dezessete de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade,
arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação 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 de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 17 de setembro 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 OLIVERA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-814/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3353/2013
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - CLAYDSON PIMENTEL RODRIGUES, CARLOS
AUGUSTO SOUTO PIMENTEL E ELOÍZIO TADEU RODRIGUES FRAGA
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
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CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Fundão, sob responsabilidade dos Senhores
Claydson Pimentel Rodrigues – Presidente da Câmara Municipal
(01/01/2012 a 06/03/2012), Carlos Augusto Souto Pimentel
– Presidente da Câmara Municipal (07/03/2012 a 14/06/2012) e
Eloízio Tadeu Rodrigues Fraga – Presidente da Câmara Municipal
(16/06/2012 a 31/12/2012), referente ao exercício de 2012.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 275/2014
(fls. 71/79), recomendando que sejam consideradas regulares as
contas prestadas pelos senhores Claydson Pimentel Rodrigues,
Carlos Augusto Souto Pimentel e Eloízio Tadeu Rodrigues
Fraga, referentes ao exercício financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7291/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 85/86), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação
aos responsáveis, como segue:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 275/2014 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 dos senhores Claydson Pimentel Rodrigues – Presidente
da Câmara Municipal (01/01/2012 a 06/03/2012), Carlos Augusto
Souto Pimentel – Presidente da Câmara Municipal (07/03/2012 a
14/06/2012) e Eloízio Tadeu Rodrigues Fraga – Presidente da
Câmara Municipal (15/06/2012 a 31/12/2012), frente à Câmara
municipal de Fundão, no 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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas da Câmara Municipal de
Fundão, sob a responsabilidade dos senhores Claydson Pimentel
Rodrigues, Carlos Augusto Souto Pimentel e Eloízio Tadeu
Rodrigues Fraga, todos Presidentes da Câmara Municipal, relativas
ao exercício de 2012, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3353/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia primeiro de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade,
julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Fundão, sob a responsabilidade dos Srs. Claydson Pimentel
Rodrigues, Carlos Augusto Souto Pimentel e Eloízio Tadeu Rodrigues
Fraga, ordenadores de despesas no exercício de 2012, dandolhes a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-815/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2859/2013
INTERESSADO - HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DR.
ALZIR BERNARDINO ALVES
ASSUNTO   - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS   - KATIA LERDA CASSETTI, CRISTINA ABREU
DE ARAÚJO E GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, sob responsabilidade das
senhoras Katia Lerda Cassetti – Diretora Geral do HIMABA, em
substituição por motivo de férias (02/01/2012 a 16/01/2012);
Cristina Abreu de Araújo – Diretora Geral do HIMABA (17/01/2012
a 01/03/2012); Gisele Aparecida de Lima Oliveira – Diretora Geral
do HIMABA (02/03/2012 a 31/12/2012), referente ao exercício de
2012.
Os documentos foram devidamente analisados pela 2ª Secretaria
de Controle Externo, que elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC
222/2013 (fls. 115/130), sugerindo a Citação das responsáveis, para
apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido
relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial 770/2013
(fls.132/138).
Acatando a Instrução Técnica Inicial 770/2013, esta Corte expediu
os Termos de Citação 2197/2013, 2198/2013, 2199/2013 e
2200/2013 às responsáveis, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e justificativas
em face das inconsistências apontadas no RTC 222/2013.
Em atenção aos Termos de Citação, as responsáveis encaminharam
os documentos e suas justificativas, as quais foram devidamente
analisadas pela Área Técnica, que elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 41/2014 (fls. 338/353) considerando regulares com
ressalvas as contas do HIMABA, referentes ao exercício de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7049/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 355/359), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação às
responsáveis, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 41/2014
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 das senhoras Katia Lerda Cassetti – Diretora Geral do HIMABA,
em substituição por motivo de férias (02/01/2012 a 16/01/2012),
Cristina Abreu de Araújo – Diretora Geral do HIMABA (17/01/2012
a 01/03/2012) e Gisele Aparecida de Lima Oliveira – Diretora Geral
do HIMABA (02/03/2012 a 31/12/2012), frente ao Hospital Infantil
Alzir Bernardino Alves - HIMABA, no 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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se
de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas do Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves,

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

Página 75
sob a responsabilidade das Senhoras Katia Lerda Cassetti – Diretora
Geral do HIMABA, em substituição por motivo de férias (02/01/2012
a 16/01/2012); Cristina Abreu de Araújo – Diretora Geral do
HIMABA (17/01/2012 a 01/03/2012) e Gisele Aparecida de Lima
Oliveira – Diretora Geral do HIMABA (02/03/2012 a 31/12/2012),
relativas ao exercício de 2012, nos termos do inciso I do art. 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação às responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência às interessadas e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2859/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia primeiro de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil e
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves, sob a responsabilidade
das Sras. Katia Lerda Cassetti, Cristina Abreu de Araújo e Gisele
Aparecida de Lima Oliveira, ordenadoras de despesas no exercício
de 2012, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-816/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2437/2012
INTERESSADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA
VALÉRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011
RESPONSÁVEL - AURINETE SCHIMIDT MANTOVANELI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, sob responsabilidade da
Sra. Aurinete Schimidt Mantovaneli – Secretária Municipal de Saúde,
referente ao exercício de 2011.
A documentação foi examinada pela 6ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 321/2014 (fls.
240/243), recomendando que sejam consideradas regulares as
contas prestadas pela Sra. Aurinete Schimidt Mantovaneli, referentes
ao exercício financeiro de 2011.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7340/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 245/246), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação à
responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 321/2014
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 da senhora Aurinete Schimidt Mantovaneli – Secretária
Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Vila
Valério, no exercício de 2011, 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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
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e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2011, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério,
sob a responsabilidade da Sra. Aurinete Schimidt Mantovaneli –
Secretária Municipal de Saúde, relativas ao exercício de 2011, nos
termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
Dê-se ciência à interessada e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2437/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
primeiro de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Vila Valério, sob a responsabilidade da Sra. Aurinete Schimidt
Mantovaneli, ordenadora de despesas no exercício de 2011, dandolhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 01 de outubro 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-830/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1664/2012
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JOÃO NEIVA - SAAE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - TARCÍSIO MORELLATO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2011 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, sob
responsabilidade do Sr. Tarcísio Morellato - Diretor, referente ao
exercício de 2011.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo
gestor, Sr. Tarcísio Morellato, na data de 16 de março de 2013,
através do OFÍCIO SAAE – JN – Nº 0017/2012, protocolo n° 003378,
estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante art. 105,
caput, do Regimento Interno desta Corte - Resolução TC n° 182/02,
vigente à época.
A documentação foi examinada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 147/2013
(fls. 137/143), sugerindo a Citação dos responsáveis para
apresentarem justificativas e/ou documentos apontados no referido
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relatório contábil.
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 447/2013 (fl.
144), esta Corte expediu os Termos de Citação 1200/2013 e
1201/2013 aos responsáveis, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e
justificativas apresentadas em face das inconsistências apontadas
no RTC nº 147/2013.
Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados
pela 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC n° 184/2013 (fls. 184/188), sugerindo
a regularidade com ressalvas das contas.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7442/2013, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 192/198), concluiu
pela regularidade com ressalvas das contas apresentadas, como
segue:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Consta que após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 184/2013 conclui pela
regularidade com ressalva das contas apresentadas relativas à
Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
– SAAE de João Neiva, exercício de 2011, tendo sido confirmadas as
seguintes irregularidades:
3.1.1 Ausência de Extratos Bancários (item I.1.1.1 da ICC
184/2013)(extrato bancário da conta 138-6 A demonstrando o saldo
em 31/12/11).
Responsável: Clesio Ferreira Gonçalves
3.1.2 Abertura de Crédito Suplementar por Meio de Portaria
(item I.1.1.2 da ICC 184/2013) Responsável: Tarcísio Morellato.
3.1.3 Divergência Entre o Balanço Patrimonial e o Inventário
de Bens Imóveis no valor de R$ 17.352,00 (item I.1.1.23da ICC
184/2013)
Responsável: Tarcísio Morellato
3.2 Assim, ante a documentação carreada aos autos, considerando
ainda que o Plano Anual de Auditorias Ordinárias, referente ao
exercício de 2011 - PAA 2012 não contemplou o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto – SAAE de João Neiva no rol de órgãos a ser
objeto de auditoria ordinária, tornam-se desnecessárias maiores
considerações, eis que as razões que apresentam para sugerirem
a regularidade das contas são suficientes e se coadunam com as
normas atinentes à matéria.
3.3 Tendo em vista o que se mostra nos autos, opina-se diante do
preceituado no art. 319, §1º, inciso IV1, da Resolução TC 261/2013,
no sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio de
Acórdão, com amparo no artigo 84, inciso II2, da LC nº 621/2012,
profira julgamento considerando REGULARES COM RESSAVA as
contas do senhor Tarcísio Morellato, responsável pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de João Neiva, no exercício
de 2011, dando quitação ao responsável na forma do preceituado
artigo 86 da LC nº 621/2012, tendo em vista que as irregularidades
detectadas são formais e de natureza não grave.
3.4 Com amparo no artigo 135, inciso IV3, da LC 621/2012, sugerese aplicação de multa ao senhor Clesio Ferreira Gonçalves, por não
atendimento à diligencia do Relator (DECM 541/2013)
3.5 In fine, com fulcro no art. 864, da LC n° 621/2012, opina-se por
DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto – SAAE de João Neiva que nas próximas prestações de
contas:
3.5.1 Encaminhe todos os extratos bancários do SAAE com saldos
das contas na data de encerramento do exercício nas próximas
prestações de contas;
3.5.2 Proceda à abertura de créditos adicionais mediante decreto
do poder executivo;
3.5.3 Inclua no relatório de inventário todos os bens da autarquia.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Quanto à irregularidade referente à ausência do extrato bancário
da conta 138-6 A, divirjo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, pois a conta sob análise trata de aplicação
financeira, cujo extrato demonstrou em 20/10/2011, o resgate total
para a conta corrente 138-6 no valor de R$ 8.379,44 (fls. 48 e 49).
Logo, não vejo a necessidade do envio do extrato bancário da conta
aplicação com a data de 31/12/2011 visto que o gestor já comprovou
que o último lançamento ocorreu em 10/2011.
Afasto a irregularidade e, por consequência, deixo de aplicar multa
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ao gestor, por entender que não houve descumprimento Decisão
Monocrática – DCM 541/20013 (fls. 146).
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, com a exceção da “ausência do extrato bancário da conta
138-6 A”, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVAS das
contas apresentadas, referentes ao exercício de 2011, são bastante
razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo parcialmente
do entendimento da Área Técnica e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Seja afasta a seguinte irregularidade, conforme já fundamentada
neste voto:
Ausência do Extrato Bancário da conta 138-6 A, demonstrando o
saldo em 31/12/11. (item I.1.1.1 da ICC 184/2013)
Responsável: Clesio Ferreira Gonçalves
II – Sejam mantidas as seguintes irregularidades:
Abertura de Crédito Suplementar por Meio de Portaria (item I.1.1.2
da ICC 184/2013)
Responsável: Tarcísio Morellato
Divergência Entre o Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens
Imóveis no valor de R$ 17.352,00 (item I.1.1.23da ICC 184/2013)
Responsável: Tarcísio Morellato
III – Seja emitido Acórdão considerando REGULARES COM
RESSALVAS as contas do Sr. Tarcísio Morellato, responsável pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de João Neiva,
no exercício de 2011, nos termos do inciso II do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
IV - Seja encaminhado ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES,
que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Encaminhe todos os extratos bancários do SAAE com saldos
das contas na data de encerramento do exercício nas próximas
prestações de contas;
Proceda à abertura de créditos adicionais mediante decreto do poder
executivo;
Inclua no relatório de inventário todos os bens da autarquia.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1664/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - SAAE, sob a
responsabilidade do Sr. Tarcísio Morellato, ordenador de despesas no
exercício de 2011, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor que:
2.1. Encaminhe todos os extratos bancários do SAAE com saldos
das contas na data de encerramento do exercício nas próximas
prestações de contas;
2.2. Proceda à abertura de créditos adicionais mediante decreto do
poder executivo;
2.3. Inclua no relatório de inventário todos os bens da autarquia.
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
Presidência, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas e
o Conselheiro convocado 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, 08 de outubro de 2014
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:

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

Página 77
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-628/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1988/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEIS - ITAMIR SOUSA CHARPINEL E CELIMAR TRISTÃO
DE SOUSA ULIANA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009 1) CONSIDERAR IRREGULARES OS ATOS DE GESTÃO DOS SRS.
ITAMIR SOUSA CHARPINEL E CELIMAR TRISTÃO DE SOUSA
ULIANA - MULTA - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) DETERMINAÇÕES
- 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Brejetuba, referente ao
exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor Itamir de Souza
Charpinel, Prefeito Municipal e da senhora Celimar Tristão de Souza
Uliana, Secretária Municipal de Educação.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria 39/2010 (fls.
01/07), a 6ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório
de Auditoria Ordinária RA-O 217/2010 (fls. 08/42 e documentos
às fls. 43/349), cujos indícios de irregularidades foram apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI 1041/2011 (fls. 353/382).
Ato contínuo, foi prolatada a Decisão Preliminar TC 022/2012
(fl. 391), pela citação dos agentes responsáveis (fl.392), cujas
justificativas são juntadas tempestivamente às fls. 397/413, com
documentos de suporte às fls. 414/472 e fls. 484/490.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1639/2013 (fls. 492/539), opinando pela
manutenção das seguintes inconsistências apontadas em auditoria :
3.1.1. Detalhamento precário de objeto licitado (Item 1 desta
ITC)
Base legal: Infringência ao disposto no artigo inciso I do artigo 40
da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.2. Ausência de orçamento prévio detalhado em planilhas
(Item 2 desta ITC)
Base Legal: artigo 40, § 2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.3. Contratação de serviços de divulgação e filmagem
3.1.3.1. Empresa convidada com ramo de atividade
incompatível com objeto licitado. (Item 3.1 desta ITC)
Base legal: artigo 22, § 3º, da Lei das Licitações
3.1.3.2 Prorrogação indevida de contrato (Item 3.2 desta ITC)
Base legal: art. 57, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.4. Contratação de empresa para locação de ônibus
3.1.4.1 Despesa realizada sem prévio empenho (Item 4.1
desta ITC)
Base legal: Inobservância ao artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93
3.1.4.2 Ausência de elementos necessários à efetiva
liquidação da despesa. (Item 4.2 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o
valor de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais)
equivalentes a 14.218,9932 VRTE.
3.1.5. Inclusão de cláusulas restritivas no instrumento
convocatório (Item 5. desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.6. Contratação de atrações musicais para a XIV Festa de
Emancipação Política de Brejetuba.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.6.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico (Item 6.1 desta ITC)
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
3.1.6.2 Ausência de justificativa de preço (Item 6.2 desta ITC)
Base legal: Infringência ao inciso III do art. 26, da Lei 8.666/93.
3.1.6.3 Ausência de parecer técnico ou jurídico. (Item 6.3
desta ITC)
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Base legal: Inobservância ao disposto no inciso VI e parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.
3.1.6.4 Pagamento realizado sem o devido registro contábil.
(Item 6.4. desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 36, 89 e 90 da
Lei Federal n 4.320/64.
3.1.7. Ausência de procedimento licitatório. (Item 7 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao caput do artigo 2º da Lei n. 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.1.8. Ausência de escritura pública transcrita em Cartório de
Registro de Imóveis. (Item 8 desta ITC)
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl.
542, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luís
Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico 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 1639/2013 abaixo transcrita:
1. DETALHAMENTO PRECÁRIO DE OBJETO LICITADO
Base legal: Infringência ao disposto no artigo inciso I do artigo 40
da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Convite nº 02/2009
Objeto: prestação de serviços de transporte com veículo utilitário,
de carroceria aberta com capacidade de 1 m3
Vencedor: Cooperativa de Transporte Rural
Valor: R$ 58.850,00
O Poder Executivo Municipal, em decorrência do processo nº
15.579/09, procedeu a abertura do procedimento licitatório acima,
na modalidade convite, com intenção de contratar empresa para
prestação de serviços de transporte, empregando veículo utilitário,
de carroceria aberta com capacidade de 1 m3.
A licitação teve como vencedora a Cooperativa de Transporte Rural,
com a qual foi firmado o contrato nº 107, de 18/02/09, no valor de
R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais),
com vigência a partir da assinatura até 31/12/09.
O anexo 1 do instrumento convocatório, intitulado “Especificações
e Modelo de Proposta”, descreveu que o prazo de execução seria
fracionado, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos.
Observou-se que no contrato firmado o objeto descrito coincidiu
com o constante no instrumento convocatório, sendo acrescido
apenas o valor unitário de R$ 26,75 (vinte e seis reais e setenta e
cinco centavos) por hora trabalhada. Como o valor total do contrato
foi R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais),
deduz-se que o quantitativo contratado foi de 2.200 (duas mil e
duzentas) horas de serviços.
Da análise do processo observa-se que o objeto licitado não foi
suficientemente detalhado pela Administração no convite, não
trazendo elementos indispensáveis para que os concorrentes
pudessem formular suas propostas.
No instrumento convocatório não foi discriminado o quantitativo
de horas totais a serem utilizadas pela municipalidade, não foi
especificado se a locação seria com motorista, de quem seria a
despesa com combustível e manutenção veicular, dentre outras.
A lei das licitações, no tocante à prestação de serviços, veda
a inclusão de objeto sem previsão de quantidades certas, o que
ocorreu:
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
Diante dos fatos, há indício de infringência ao disposto no inciso I
do artigo 40 da Lei nº 8.666/93, cabendo ao gestor as justificativas
essenciais à elucidação dos fatos.
Justificativas:
Menciona que há indícios de infringência ao art. 40, inc. I, da Lei
8.666/93, ao não dispor a licitação realizada sob o modalidade de
Carta Convite nº 02/2009, de objetivo e claro objeto, sendo estes,
identificados como a ausência de quantitativo de horas totais a
serem utilizadas pela Administração, bem como, que não fora
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especificado se a locação seria com motorista, de quem seria a
despesa de combustível e a manutenção veiucular, “dentre outras”.
Data vênia, com maior acuro se verificará descrito no item 1.2 do
Edital do mencionado certame: “Critério de Julgamento: menor
preço (por hora de serviços prestados); bem como, pode ser
verificado que o contrato n2 107/2009, que se originou do referido
certame foi rescindido em 02 de julho de 2009, sendo que durante
o período de sua vigência, foram pagos R$ 25.466,00 (vinte e cinco
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), conforme documentos
em anexo, demonstrando que foram 956 horas efetivamente
trabalhadas e pagas pelo valor unitário de R$ 26,75.
Verifica-se que o quantitativo máximo de 2.200 horas esta
transcrito no pedido formulado que deu origem ao processo, e a
responsabilidade do locador do veículo com capacidade 01 m3,
com motorista e combustível está consignada na proposta, e o fora
também quando da verificação dos orçamentos, ficando evidente
que havia identificação do quantitativo máximo de horas e que o
Proponente/Contratado assumira a obrigação de locação do veículo
com motorista combustível, não havendo a irregularidade apontada.
Análise:
Alega a equipe técnica que o objeto do Convite 02/2009 não
descrevia seus elementos indispensáveis aos licitantes, a fim de
que os mesmos pudessem formular suas propostas e participar do
certame.
Como se sabe, ao setor solicitante compete a especificação do
objeto licitatório, de forma a possibilitar a exata identificação dos
produtos e serviços adquiridos, a composição de seus custos, as
responsabilidades e obrigações das partes e a qualidade dos
mesmos.
De posse dos autos, verifica-se que o procedimento em tela iniciase com uma sucinta descrição do objeto “solicita a contratação de
veículo utilitário de carroceria aberta com capacidade de 1m3” e da
necessidade da contratação “Esclarecemos que estes serviços serão
realizados para secretaria de obras e serviços urbanos durante o
ano de 2009 em trabalhos no município de Brejetuba.”, passando
em seguida para a fase de cotação de preços, emissão de parecer
jurídico e Carta Convite 02/2009.
Em defesa, o administrador alega o critério de julgamento elegido
foi o menor preço por hora de serviço, conforme disposto no item
1.2 do Edital. Informa também que foram pagos R$ 25.466,00 no
contrato anterior (nº 107/2009), que previa 956 horas efetivamente
trabalhadas, no valor unitário de R$ 26,75.
Segue informando que no orçamento havia identificação do
quantitativo máximo de horas (2.200 horas) e do que compunham os
preços, de forma que o Proponente/Contratado assumia a obrigação
de locação do veículo com motorista combustível, não havendo a
irregularidade apontada.
Todavia, as informações apresentadas são insuficientes para compor
e descrever o objeto, bem como para elucidar eventuais dúvidas
acerca do certame, seja por parte dos licitantes, da sociedade ou
dos controles internos e externos.
Com efeito, restou à administração apresentar os critérios objetivos
para a devida especificação das características do bem que se
pretendia contratar, o estado de conservação, (se novos, usados e o
critério para a aceitação dos mesmos) ano, modelos, etc., a fim de
garantir parâmetros mínimos de qualidade, bem como especificar
quais seriam os citados “serviços” que o citado veículo realizaria
durante o exercício de 2009, não sendo possível apurar a existência
da necessidade e da finalidade pública da contratação.
Tais omissões foram observadas tanto no ofício do setor solicitante
como também no instrumento convocatório, as quais também
não tratam sobre a possibilidade de inclusão de motoristas ou de
combustível na citada contratação. Acerca do tema, destaca-se
que a simples menção da inclusão de combustível e manutenção
nas propostas de preço não é suficiente para elidir a irregularidade
evidenciada nestes autos.
A falta de informações do objeto acaba por gerar consequências
negativas para toda a contratação, prejudicando a transparência,
o controle e o acompanhamento dos atos de gestão, não sendo
possível, sequer, saber se o serviço que se pretendia contratar
detinha natureza permanente ou provisória e, por conseguinte, se
realmente era passível de locação ou aquisição de bem.
Do mesmo modo, inexiste justificativa acerca da modalidade de
licitação elegida, qual seja, o convite, em detrimento da modalidade
pregão, modalidade mais ágil, abrangente e transparente, com
parâmetros que permitem a negociação e a redução de valores.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade aventada nos
autos.
2. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO DETALHADO EM
PLANILHAS
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Base Legal: artigo 40, § 2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Convite nº 02/2009
Objeto: prestação de serviços de transporte com veículo utilitário,
de carroceria aberta com capacidade de 1 m3
Vencedor: Cooperativa de Transporte Rural
Valor: R$ 58.850,00
Pregão Presencial nº 075/2009
Objeto: contratação de empresa para realização de rodeio nos dias
25, 26 e 27/09/09
Vencedor: LS Locações, Serviços e Eventos Ltda. - EPP
Valor: R$ 139.750,00
Da análise dos procedimentos em tela, por parte da equipe de
auditoria, verificou-se que a administração não observou o disposto
no artigo 40, § 2º, inciso II da lei das licitações e contratos, no que
concerne à elaboração de orçamento prévio, detalhado em planilhas,
que expressem a composição de todos os custos unitários relativos
à prestação dos serviços.
O orçamento estimado se faz necessário para a verificação
do enquadramento dos valores daquilo que se vai adquirir em
determinada modalidade licitatória, para os casos de convite,
tomada de preços e concorrência. Sem ele, pode acontecer de a
Administração solicitar alguma aquisição de bens, serviços ou
execução de obras em uma determinada modalidade de licitação e
no decorrer da análise das propostas verificar que os valores não se
enquadravam na modalidade utilizada.
Além disso, seja qual for a modalidade de licitação adotada ao
caso, o orçamento prévio serve como parâmetro para verificação da
conformidade de cada proposta com os preços correntes do mercado
ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda constantes do
sistema de registro de preços, o que pode, inclusive, ocasionar
a desclassificação das propostas consideradas desconformes ou
incompatíveis.
Na ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem
a composição de todos os custos unitários, a Administração Pública
fica vulnerável aos valores ofertados pelos licitantes, vez que
desconhece os custos envolvidos na execução dos serviços.
Vejamos o disposto no regramento legal, constante da lei das
licitações:
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
§ 2º  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
[...]
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários;
Assim, frente ao indício de irregularidade, cabe ao gestor responsável
apresentar as justificativas necessárias.
Justificativas:
Indicam haver indícios de irregularidades em dois certames: O
Convite n 02/2009 - acima referido e o Pregão Presencial n 075/2009.
Quanto ao Convite 02/2009 vê-se juntado no processo licitatório
dois orçamentos, indicando preços de R$ 29,50 e R$ 31,20, ou
seja, superiores ao preço contratato, que fora de R$ 26,75 por hora
de utilização do veículo capacidade de 1m3, demonstrando que a
irregularidade apontada, efetivamente não houve.
Quanto ao Pregão Presencial 75, que se refere à contratação de
empresa para realização de rodeio nos dias 25, 26 e 27/09/09, temse que a indicação de ausência de orçamentos também não procede,
em razão de terem sido efetivamente orçados.
Observa-se com clareza, verificando os documentos acostados, que
os indícios de irregularidades apontadas não subsistem, diante ainda
da prova documental anexa, que data vênia, já deveria compor os
presentes autos.
Análise:
Como visto no item 1, o detalhamento precário do objeto licitado
gerou, como consequência imediata, a ausência de elementos
necessários para a formalização da exata composição dos preços
de mercado, prejudicando ou mesmo inviabilizando a captação de
preços.
Como resultado, tem-se a elaboração de um orçamento precário,
onde não se identificam os dados mínimos capazes de garantir a
segurança e a qualidade na contratação administrativa.
Da análise dos orçamentos obtidos pela Administração na Carta
Convite 002/2009, bem como dos documentos acostados pelo
defendente, verifica-se que os veículos foram cotados sem a
qualquer especificação ou parâmetros mínimos, comprometendo a
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qualidade do bem que se pretendia contratar.
No que tange à contratação do show de rodeios, o que se verifica
é a completa ausência de orçamentos, fato que impossibilita o
conhecimento dos valores de mercado, em flagrante prejuízo à
competitividade, proposta mais vantajosa e economicidade.
Tal conduta também contraria o disposto no artigo 3º, inciso III, da
Lei nº 10.5208/02, in verbis:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e
Destaca-se, a título de esclarecimento, que a montagem do evento,
tampouco vem acompanhada do nível de detalhamento de materiais
e de prestação dos serviços, como forma e tipo de transporte,
iluminação etc.
Desta forma, não há nos autos, a descrição dos produtos e serviços
contratados pela administração pública, capazes de fornecer
elementos necessários para a devida formação do orçamento, bem
como não se verifica a existência de pesquisas de preços capazes
de identificar o valor de mercado dos serviços que se pretendia
contratar.
Pelo exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade.
3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E FILMAGEM
Convite nº 08/2009
Objeto: contratação de serviços de divulgação, sendo filmagens,
fotos (para eventos diversos) e produção de vídeo documentário no
decorrer de 2009.
Vencedor: Adonizete Zambom Foto Estúdio Audiovisual ME
Valor: R$ 76.802,00
Contrato nº: 256/2009
Vigência: 20/05 a 31/12/09
A Administração Municipal, objetivando a contratação dos serviços
de divulgação, sendo filmagens, fotos (para eventos diversos) e
produção de vídeo documentário no decorrer de 2009, realizou o
procedimento licitatório na modalidade convite sob nº 08/2009.
O procedimento em tela teve abertura no dia 12/05/09, sagrando-se
vencedora a empresa Adonizete Zambom Foto Estúdio Audiovisual
ME, com a qual foi firmado o contrato nº 256, de 20/05/09, no valor
total de R$ 76.802,00 (setenta e seis mil oitocentos e dois reais) e
com vigência no período de 20/05 a 31/12/09.
3.1 EMPRESA CONVIDADA COM RAMO DE ATIVIDADE
INCOMPATÍVEL COM OBJETO LICITADO.
Base legal: artigo 22, § 3º, da Lei das Licitações
Durante a fase licitatória, a Administração Municipal convidou três
empresas a participar do certame, quais sejam:
Scorpion Telões Ltda;
Adonizete Zambom Foto e Estúdio Audiovisual Me (Jayza Produções);
e
Audio Visual Produções Ltda ME (Marcelo Oliveira Barcelos).
A licitação se propunha a contratar serviços de divulgação: filmagens,
fotos (para eventos diversos) e produção de vídeo documentário, no
decorrer do ano de 2009, assim especificados:
Item 1: Filmagem digital com 3 CDs (editadas), edição de vídeo
profissional, computadorizada, com efeitos sonoros, legendas, capas
personalizadas, iluminação, etc.
Item 2: Vídeo documentário, com locução, edição, texto e roteiro,
legendas, efeitos sonoros e visuais, capa personalizada, DVD com
impressão personalizada, menu principal, etc.
Item 3: Fotos 10 X 15 (a empresa deverá fotografar e entregar o
produto revelado em equipamento digital, em alta qualidade)
Em análise à documentação apresentada pelas empresas, verificou
a equipe de auditoria que a empresa Scorpion Telões Ltda não
possui em seu objeto social atividades compatíveis com os serviços
inseridos no procedimento licitatório.
A Primeira Alteração Contratual de Sociedade Limitada da empresa
Scorpion Telões Ltda, de 19/03/08, registrada na Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo em 08/04/08 e apresentada à comissão de
licitação, trazia, em sua cláusula terceira, os objetos da sociedade,
que estão a seguir transcritos:
Cláusula Terceira: O objeto da sociedade que é: a) 7739-0/03:
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes; b) 7729-2/02: Aluguel de móveis, utensílios,
equipamentos e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos
musicais, acrescerá também, c) 8299-7/99: Serviços de organização
de festas e eventos, d) 9001-9/06: Atividades de sonorização e
iluminação, (art. 997,II, cc/2002).
Corroborando as informações, a empresa apresentou também
Certidão Simplificada, datada de 14/04/09, emitida pela Junta
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Comercial do Estado do Espírito Santo, certificando que as
informações apresentadas constam dos documentos arquivados e
são vigentes na data de sua expedição, sendo:
Objeto Social: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de
uso temporário, exceto andaimes; aluguel de móveis e utensílios,
equipamentos e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos
musicais; serviços de organização de festas; atividades de
sonorização e iluminação.
Observa-se da análise da documentação apresentada que a
empresa não possuía em seu objeto social os serviços demandados
pela administração no certame licitatório. Assim, não deveria ter
sido convidada e muito menos habilitada para participar da etapa
seguinte da licitação, ou seja, a fase de abertura dos envelopes
contendo a proposta de preços, o que aconteceu, conforme ata da
reunião de abertura da carta convite nº 08/2008, de 12/05/2009.
Ao dispor sobre a modalidade licitatória convite, a Lei nº 8.666/93
determina conceitua, em seu art. 22, §3º:
Art. 22. São modalidades de licitação:
[...] – omissis
§ 3º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela
unidade administrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das
propostas. (grifo nosso)
Assim sendo, a administração realizou o procedimento licitatório com
apenas duas empresas convidadas que eram do ramo pertinente ao
objeto interesse da contratação, situação esta em dissonância com o
que determina o disposto no § 3º do artigo 22 da Lei das Licitações,
cabendo ao gestor apresentar as justificativas cabíveis à elucidação
dos fatos.
Justificativas:
O indício de irregularidade apontado nestes itens é a de que apesar
de comparecer três empresas para o certame licitatório aberto
para contratação de empresa prestadora de serviços de filmagens,
fotos (para eventos diversos) e produção de vídeo documentário,
uma destas empresas não possuía em seu objeto social os serviços
demandados pelo Município. Entretanto, observa-se que a empresa
cuja atividade não condiz com o objeto não foi a vencedora do
certame, não influenciando, dessa forma, no resultado no certame,
não representando nenhum prejuízo financeiro para a Administração.
A questão do objeto social da pessoa jurídica frente a uma
contratação sujeita a licitação, no âmbito da administração pública,
exige análise cuidadosa. A descrição da atividade no contrato social
não pode se constituir numa amarra para a prática dos atos pela
pessoa jurídica.
Conforme MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de Licitações,
9a ed. Dialética, p. 303) no Direito Brasileiro não vigora o princípio
da especialidade da pessoa jurídica, de tal modo que o contrato
social não confere “poderes” para a pessoa jurídica praticar atos
dentro de limites precisos. A pessoa jurídica tem personalidade
jurídica ilimitada.
Lembra o administrativista que a fixação do objeto social destinase, tão somente, a produzir efeitos de fiscalização da atividade dos
administradores da sociedade.
Assim sendo, em princípio, ao menos para efeitos de fornecimento
para a administração pública, ou a qualquer outra entidade de direito
privado, nada impede que uma empresa cujo contrato social consigne
que a atividade é, por exemplo, “compra e venda de materiais de
construção”, comercialize, além de material de construção, gêneros
alimentícios, no mesmo estabelecimento ou em uma filial.
O que pode ocorrer é que tal empresa, por não ter a atividade de
venda de gêneros alimentícios inserida no rol de suas atividades no
contrato social, tenha algum embaraço no que diz respeito ao seu
cadastro nos órgãos fiscais, etc. Mas, em princípio, sob o ponto de
vista do direito societário, nada impede que pratique a atividade. Há,
neste particular, uma prevalência do exercício de fato da atividade
sobre a forma contratual.”que se precisa averiguar, antes de tudo,
é se a natureza jurídica da pessoa jurídica permite a prática da
atividade.
E o que se entende por natureza jurídica? Natureza jurídica da pessoa
jurídica é a classificação que se faz para diferenciar as sociedades
comerciais das sociedades civis, diferenciar estas das associações
civis e das fundações, ou ainda, diferenciar as pessoas jurídicas com
fins lucrativos das sem fins lucrativos etc.
Ou seja, não se pode admitir que uma sociedade civil (que é o gênero
que se dedica exclusivamente a prestação de serviços) pretenda
participar de um certame em que o objeto é o fornecimento de
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mercadorias (que exigiria a natureza jurídica de sociedade comercial,
por exemplo).
Ainda há a questão do exercício da atividade ser privativo de
determinada categoria profissional. Por exemplo, não se pode
pretender contratar uma sociedade de contabilistas para prestar
serviços de assessoria jurídica, posto que tal atividade é privativa
de advogados autônomos, inscritos na OAB, ou sociedade
exclusivamente composta de advogados, também inscrita na OAB
(conforme Lei Federal 8.906/94 — Estatuto da Advocacia e OAB).
Fora destas hipóteses, não se pode pretender invalidar, de modo
automático, a prática de determinada atividade por uma sociedade
comercial pelo simples fato que aquela atividade não está inserida
especificadamente no rol de suas atividades constantes do contrato
social.
Vale ainda referência aos ensinamentos de JUSTEN FILHO (ob.
loc. cit), para quem o problema do objeto social compatível com a
natureza da atividade prevista no contrato a ser firmado se relaciona
com qualificação técnica, sendo que, se urna pessoa jurídica
apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho
de certa atividade, a ausência de previsão expressa desta mesma
atividade em seu contrato social não poderia ser empecilho para sua
habilitação.
Devem assim, os órgãos julgadores dos procedimentos de licitação,
proceder com extrema cautela para não inabilitar indevidamente
pessoas jurídicas que poderiam formular, até mesmo, propostas
mais vantajosas à Administração.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é que ‘As regras do edital
de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que,
sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados
no certame, possibilitem a participação do maior número possível
de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre
várias propostas, a mais vantajosa.” (Mandado de Segurança 5.606DF)
Obviamente, no exame de cada caso concreto não se pode deixar
de considerar as exceções acima referidas, em que Lei específica
restringe a atividade a determinadas categorias, ou ainda quando a
natureza jurídica da pessoa jurídica é incompatível com a prestação
do serviço ou fornecimento objeto do certame.” Miguel Teixeira Filha
- Revista Jus Vigilantibus, Terça-feira, 23 de setembro de 2008.
Tem-se de imprescindível análise que o objeto descrito no contrato
social da empresa licitante, mesmo não sendo específico, guarda
compatibilidade com o objeto do certame, sendo totalmente aplicável
a orientação jurídica supra, especialmente quando se verifica que o
objeto social consignado nos contratos social das demais empresas
também não citam especificamente o objeto licitado.
Análise:
Avaliando os respectivos ramos de atuação da empresa Scorpion
Telões Ltda verifica-se inexistir compatibilidade entre os objetos
licitados nos três itens e a especialidade da mesma, contrariando,
assim, o disposto no artigo 22, §3º, da Lei nº 8.666/93, que
expressamente define o convite como modalidade licitatória entre
interessados do ramo, conforme disposto in verbis:
Art. 22:
§ 3º  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das propostas.
O citado regramento busca, ainda que minimamente, disciplinar a
Carta Convite, haja vista que dentre todas as modalidades licitatórias
existentes, a ela foi reservada o maior grau de discricionariedade,
na medida em que permite ao administrador escolher quais serão os
participantes do certame.
Em contrapartida, a lei exigiu do administrador a extensão do convite
a um número mínimo de licitantes, bem como a comprovação de
que as empresas convidadas atuassem no ramo pertinente ao
objeto; esta última exigência, contudo, não foi observada nestes
autos.
Em suas justificativas, o administrador alega não existir óbice para a
contratação de empresa que não pertença ao ramo do objeto licitado,
desde que a mesma seja capaz de fornecer o objeto devidamente,
ressaltando que a fixação do objeto social da empresa destina-se,
tão somente, a produzir efeitos de fiscalização da atividade dos
administradores da sociedade, não podendo se constituir em uma
amarra para a prática dos atos da pessoa jurídica.
Todavia, e com a devida vênia, entende-se que a tese apresentada
pela defendente não poderá prosperar, uma vez que os ramos de
atuação não se assemelham e sequer guardam relação entre si,
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de forma a permitir a participação pleiteada; é o que se conclui
ao confrontar os três itens licitados (filmagens digital, edição de
vídeo profissional, vídeo documentário com efeitos sonoros,
visuais, legendas, etc. e fotografias) com o ramo de atuação da
referida empresa, (aluguel de palcos e outras estruturas, serviços
de organização de festas e eventos, atividades de sonorização e
iluminação, etc., fls. 114 e ss.)
Outrossim, inexiste nos autos qualquer documento que assegure
a especialidade ou a experiência da empresa quanto a prestação
dos serviços que se pretendia contratar. Nestes termos, a ausência
de comprovação de know how e experiência, seja por meio de
certidões, atestados, etc., associada à falta de regulamentação
identificada nos autos, constituem um entrave para a regularidade
do procedimento ora sob análise.
Não é demais ressaltar que a todo aquele que pratica atos
administrativos caberá a apresentação de motivação razoável, capaz
de demonstrar o zelo e a responsabilidade do administrador público
em suas escolhas e fazendo registrar nos autos toda e qualquer
situação incomum ou especial que se verifique. Tal conduta,
além de promover a transparência dos atos de gestão, permite
afastar qualquer sombra de ilegalidade, direcionamento ou fraude
processual que assombram, sobretudo, os procedimentos licitatórios
na modalidade convite.
Todavia, no caso sob análise, o ordenador limitou-se a convidar três
empresas, sendo uma delas, de ramo diverso do objeto licitado, sem
motivação ou documentos capazes de justificar sua conduta.
Nestes termos, opina-se por corroborar com o mesmo entendimento
exarado pelo Tribunal de Contas da União:
Ao realizar licitações sob a modalidade de convite, somente
convide as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme exigido pelo art. 22, § 3º, da Lei 8.666/1993 e repita
o certame quando não obtiver três propostas válidas, ressalvadas
as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados, circunstâncias essas que devem estar justificadas
no processo, consoante § 7º do mesmo artigo. (Acórdão 819/2005
Plenário) (g.n.)
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
3.2 PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO
Base legal: art. 57, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.
A prestação dos serviços licitados por meio do convite em tela gerou
o instrumento contratual de prestação de serviços nº 256/2009,
com vigência no período de 20/05 a 31/12/09, que, em sua cláusula
quarta – do prazo de vigência, previu prorrogação do contrato nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Assim, em 22/12/09 foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato
original, prorrogando a prestação dos serviços pelo período de 01/01
a 11/08/2010.
O art. 57, caput e inciso II, da Lei 8.666/93 estabelecem:
Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita
à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto
aos relativos:
[...]
II - a prestação de serviços a serem executados de forma contínua,
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.
A regra geral imposta pela legislação vigorante para os contratos
administrativos é que não podem ultrapassar o limite da vigência
dos créditos orçamentários correspondentes. A exceção se dá para
os serviços considerados de natureza contínua, que são aqueles
destinados a atender necessidades públicas permanentes e contínuas
para a administração, ainda assim se tal prorrogação resultar em
preços e condições mais vantajosas para a administração.
As atividades desenvolvidas pela empresa contratada, quais sejam,
serviços de divulgação, englobando filmagens, fotos (para eventos
diversos) e produção de vídeo documentário, não possuem caráter
contínuo, mas sim eventuais, que dependem de acontecimentos
incertos, casuais, não sendo, portanto, essenciais ao desenvolvimento
da atividade fim da administração municipal.
Assim, tal prorrogação contratual, não atende aos requisitos do
inciso II, do art. 57, da Lei de Licitações e Contratos, merecendo o
fato ser aclarado pelo ordenador de despesas responsável.
Justificativas:
A irregularidade apontada nestes itens, refere-se ao mesmo certame
analisado no item anterior - ITI 1041/11 item 3.1 (5.2.3 RA 217/10)
- EMPRESA CONVIDADA COM RAMO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL
COM OBJETO LICITADO - todavia, indicando como ato irregular a
prorrogação contratual.
Neste particular temos também ensinamentos de Marçal Justen
Filho, e a própria disposição do art. 57 da Lei 8.666/93, porque o
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objeto do contrato é serviço e apenas as compras é que teriam a
restrição de prorrogação do contrato. Eis as disposições da 8R edição
de “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”,
página 521: “...6.3)- Serviços e compras
A regra não abrange compras. A distinção se reporta a questões
apontadas nos comentários do art. 69. Em termos sumários, existe
serviço quando a prestação consiste em obrigação de fazer. Já a
compra envolve prestação versando sobre obrigação de dar...”
Apesar de sucinta, a transcrição supra é esclarecedora, e, prostrandose o auditor sobre a doutrina jurídico-administrativa a perfazer seu
correto estudo hermenêutico, verificará que há razão para que se
declare regular um ato de prorrogação de contrato para prestação
de serviços, e como tal amparado pelo art. 57 da Lei 8.666/93,
especialmente quando a prorrogação, apesar de equivocadamente
citar (por mero erro formal) ter amparo no inciso II do citado artigo,
não teve sua prorrogação efetivamente realizada nos seus termos,
pois a prorrogação não deu continuidade a nenhum recebimento de
valor, não o aumentando em nenhuma forma, apenas dilatando o
prazo para conclusão dos serviços contratados, o que obviamente foi
mais vantajoso para a administração, uma vez mantidos os preços
contratados inicialmente, o que não ocorreria com a realização de
novo certame, pois além de seus próprios custos ainda poderia trazer
novos e maiores valores para pagamento dos serviços constantes de
seu objeto.
Análise:
Acerca da duração dos contratos administrativos, importa citar que
a lei de licitações, em seu artigo 57 estabelece que os contratos
terão sua vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários,
em observância ao princípio da anualidade do orçamento.
Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício
financeiro em que foi formalizado, independentemente de seu início.
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, em alguns
casos, os contratos podem ultrapassar a vigência dos respectivos
créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:
1) projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual, que podem ser prorrogados, se
houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório.
Exemplo: construção de um hospital de grande porte;
2) serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por até 60 meses. Exemplo: serviços de
limpeza e conservação;
3) aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática,
que podem ser prorrogados pelo prazo de até 48 meses. Exemplo:
aluguel de computadores.
Ocorre que no presente caso, os serviços descritos no contrato nº
256/2009 não se enquadravam nas hipóteses acima descritas, razão
pela qual, se inserem na previsão contida no caput do artigo 57, da
Lei 8.666/93.
Nestes termos, irregular é a prorrogação contratual realizada,
nos termos dispostos nestes autos. Tal entendimento encontra-se
igualmente amparado pela jurisprudência, nos moldes dispostos
adiante:
Cumpre ressaltar que a prorrogação contratual em questão não
se fez acompanhar de qualquer tipo de justificativa, tal como
expressamente prevê o artigo 57, 2º§, da Lei 8.666/93, e que assim
dispõe: § 2º:  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
Convite nº 11/2009
Objeto: contratação de empresa para locação de ônibus
Vencedor: Viação Olhos de Águia Ltda
Valor: R$ 60.000,00
Contrato nº: 284/09
Vigência: 24/06 a 31/12/09
A Administração Municipal, por intermédio do Processo nº 1110/09,
promoveu a abertura de procedimento licitatório na modalidade
convite, tipo menor preço global, com objeto a contratação de
empresa para locação de ônibus com finalidade de transportar
alunos da rede municipal de ensino básico, na realização de Projetos
Escolares Intermunicipais e Interestaduais, no decorrer do ano de
2009, sendo estimados 30.000 (trinta mil quilômetros).
No procedimento foi eleita vencedora a empresa Viação Olhos de
Águia Ltda, com a qual foi firmado o contrato nº 284/2009, de
24/07/09, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
vigência no período entre 24/06 a 31/12/09.
Da análise do processo licitatório supracitado, a equipe de auditoria
analisou os indicativos de irregularidade abaixo descritos:
1.
DESPESA REALIZADA SEM PRÉVIO EMPENHO
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Base legal: Inobservância ao artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93
No procedimento analisado foi vencedora a empresa Viação Olhos
de Águia Ltda, com a qual a Administração firmou o contrato nº
284/2009, de 24/07/09, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), com vigência no período entre 24/06 a 31/12/09.
No exercício de 2009 foi efetivamente pago à contratada o montante
de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) referente à
despesa analisada.
Da análise dos pagamentos efetuados à contratada, a equipe
de auditoria constatou que foram realizadas viagens em datas
anteriores àquela em que o contrato foi firmado, quando deveria ter
início às atividades da empresa junto à Administração.
Tais pagamentos são os a seguir expostos:
Demonstrativo das viagens com datas anteriores à vigência
contratual
Nº
481

Nota Fiscal
Data
Valor
18/11/09
2.500,00

482

18/11/09

700,00

483

18/11/09

2.500,00

484

18/11/09

500,00

Total

6.200,00

Viagem
Objetivo
Data
Locação de
07/04/09
2 ônibus de
Brejetuba X
Iriri.
Locação
19/05/09
de ônibus
de Rancho
Dantas X
Pedra Azul
Locações de
18/04/09
2 ônibus de
Brejetuba X
Vila Velha
Locação de
23/05/09
ônibus de
Brejetuba
X Afonso
Cláudio

Assinatura
Contrato
24/07/09

Fonte: Processos de Pagamento da PMB
Os processos de pagamento identificados foram pagos em 28/12/09,
conforme ordem de pagamento nº 3.362, tendo sido utilizado o
cheque nº 1939, conta corrente 09.283.961 do BANESTES.
Ocorre que, o empenho nº 1.362, referente à despesa, foi emitido
em 24/07/09, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
portanto em data posterior à realização das despesas apresentadas,
que ocorreram nos meses de abril e maio.
A respeito do assunto, o artigo 60, da Lei 4.320/69, preconiza o
caráter de anterioridade do empenho à execução da despesa,
informando que ‘é vedada a realização de despesa sem prévio
empenho’. Assim, a realização da prestação dos serviços nos meses
de abril e maio de 2009, quando o empenho da despesa ocorreu
apenas no mês de julho, ressalta o indicativo de infringência ao
regramento legal:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Do exposto, há indício de irregularidade frente ao disposto no artigo
60 da Lei Federal nº 4.320/64, cabendo ao gestor apresentar as
justificativas cabíveis.
Justificativas:
As despesas realizadas com data anterior ao certame indicado
no item ora analisado (Convite 11/2009) ocorreram pelo fato de
já existir solicitação para a despesa com data de 13/03/2009 com
protocolo realizado em 13/03/2009, devidamente autorizada pelo
Prefeito com orçamento anexado e datado de 26/03/2009.
A solicitação teve seu trâmite legal seguido pelos setores competentes,
culminando no procedimento licitatório, o que, todavia, demorou
tempo maior do que o previsto para ser concluído, o que gerou
a necessidade de realizar serviços de transporte de alunos com
urgência, pois haviam viagens já agendadas e não poderiam ser
desmarcadas em razão do calendário escolar e outras visitas, sendo
que os valores referentes às notas fiscais Os 481, 482, 483 e 484,
no montante de R$ 6.200,00 foram posterior e equivocadamente
incluídos no pagamento dos demais serviços contratados com a
mesma empresa, sendo então utilizado o empenho 1362 para
liquidação da referida despesa. Tal valor ficara abaixo do limite de
R$ 8.000,00, e deveria ter sido empenhado a parte, com dispensa
licitatória prevista no art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93, mas quando
as notas foram emitidas não foi observado pelo setor competente
pela liquidação e pagamento que as notas fiscais se referiam a
outra despesa, e não à despesa prevista após a licitação realizada,
incluindo equivocadamente as mesmas no empenho 1362.
Análise:
Conforme se verifica nos autos, a Municipalidade efetuou despesas
com locação de ônibus nos meses de abril e maio de 2009, tendo
sido pago à empresa Viação Olhos de Águia Ltda., o valor de R$
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6.200,00, sem que houvesse a realização de empenho prévio da
despesa.
Instado a se manifestar nos autos o administrador relata que a
despesa encontrava-se prevista desde março de 2009, mas que o
procedimento demorou a ser concluído, gerando a necessidade de
realizar serviços de transportes de alunos com urgência. Ressalta,
também, que a referida quantia foi equivocadamente incluída no
pagamento dos demais serviços contratados ulteriormente com a
referida empresa, conforme contrato nº 284/2009, no valor de R$
60.000,00 e vigência entre 24/06/2009 a 31/12/2009.
Da narrativa acima, verifica-se que a Administração, por desídia e
ausência de planejamento eficaz, somente concluiu o procedimento
de contratação de empresa para efetuar o transporte de alunos no
mês 07 do exercício de 2009. Tal fato culminou na necessidade de
contratação direta sem amparo legal, bem como na realização de
despesa sem que para a mesma houvesse o prévio empenho da
reserva orçamentária.
Tal conduta, além de infringir o dever de licitar devidamente inserto
no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, também descumpre o regramento
disposto no artigo 60, da Lei nº 4.320/64, disposto adiante:
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
4.2 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
Da análise, da fase de execução do contrato em epígrafe, identificou
a equipe de auditoria indícios de irregularidade quanto à liquidação
das despesas efetuadas.
A Administração contratou a empresa Viação Olhos de Águia Ltda
para locação de ônibus, tendo sido estimado um máximo de 30.000
quilômetros ao valor de R$ 2,00/km.
Da verificação das notas fiscais apresentadas no exercício de 2009,
identificou-se que não foram discriminados os valores unitários,
ou seja, o valor do km rodado, como também a quilometragem
percorrida. Informaram apenas o quantitativo e os locais de destino
das viagens, como demonstrado a seguir:
Demonstrativo das viagens realizadas em 2009
Nº
481

Nota Fiscal
Data
Valor
18/11/09 2.500,00

482

18/11/09 700,00

483

18/11/09 2.500,00

484

18/11/09 500,00

485

18/11/09 1.200,00

491

19/12/09 600,00

492

19/12/09 4.800,00

493

19/12/09 2.600,00

494

21/12/09 7.200,00

495
Total

21/12/09 4.800,00
27.400,00

Viagem
Objetivo
Locação de
2 ônibus de
Brejetuba X Iriri.
Locação de ônibus
de Rancho Dantas
X Pedra Azul
Locações de
2 ônibus de
Brejetuba X Vila
Velha
Locação de ônibus
de Brejetuba X
Afonso Cláudio
Locação de
2 ônibus de
Brejetuba X Afonso
Cláudio
Locação de veículo
no percurso de
Brejetuba X Parque
do China
Transporte de
Alunos da rede
Municipal de S.
Jorge X Domingos
Martins
Transporte de
Alunos da rede
Municipal de S.
Jorge X Domingos
Martins
Transporte de
alunos de Santa
Rita X Serra
Transporte
de alunos de
Brejaubinha X Vila
Velha
Transporte
de alunos de
Brejetuba X Vitória

Quantidade
Data
07/04/09 19/05/09 01
18/04/09 -

23/05/09 -

-

-

04

-

04

-

02

-

03

-

03

-

04
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Fonte: Processos de Pagamento da PMB
Embora conste a assinatura da Secretária Municipal de Educação, Srª
Celimar T. de Souza Uliana, em todas as notas fiscais apresentadas
e a informação de que os serviços constantes foram entregues e
estavam em conformidade, não foram apresentados elementos
indispensáveis à efetiva liquidação da despesa.
Uma vez que a licitação teve por base valores unitários por quilômetros
rodados, da mesma forma deveriam ter sido evidenciados nas notas
fiscais, demonstrando efetivamente a quilometragem utilizada em
cada percurso. Somado a isto, a Administração deveria apresentar
o controle de quilometragem de cada viagem, atestada por
servidor que dela participou, evidenciando os percursos que foram
percorridos.
Da maneira como foi apresentada a liquidação da despesa, deduz-se
a quilometragem pelo valor total destacado nas notas fiscais, porém
não supre as informações necessárias. Como exemplo, podem ser
analisados os dados constantes na nota fiscal nº 481, de 18/11/09,
na qual foi discriminada uma viagem de Brejetuba à Iriri no dia
07/04/2009, utilizando-se dois veículos, sendo cobrado para tal o
montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Para a correta liquidação da despesa, Informações adicionais
deveriam ter sido demonstradas, como o percurso utilizado, ou
seja, qual a distância de Brejetuba à Iriri, se existiu deslocamento
dentro do município de Iriri e a quilometragem necessária para tal,
se ocorreram possíveis percursos para outros locais. Estes dados
tornariam bem evidente o quantitativo de quilômetros necessários e
efetivamente utilizados, o que não foi evidenciado.
Outro exemplo a ser transcrito é o constante na nota fiscal nº 492,
de 19 /12/2009. Refere-se ao transporte de alunos da rede municipal
de São Jorge a Domingos Martins, no valor de R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais). Foi destacado um quantitativo de quatro,
que se presume ser o número de veículos utilizados para a viagem.
Portanto, a quantia destacada equivale a 2.400 (dois mil e
quatrocentos) quilômetros, considerando o valor de R$ 2,00 (dois
reais) por quilômetro rodado, atribuindo 600 (seiscentos) quilômetros
por veículo, já que na nota consta que foram utilizados quatro
ônibus. Faltou então, mais uma vez, o detalhamento das distâncias
percorridas na viagem para que se comprove a necessidade de 600
quilômetros do trajeto São Jorge a Domingos Martins.
Tal fato configura indicativo de infringência ao disposto no inciso III
do § 2º do artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64, pela ausência de
elementos necessários à correta liquidação das despesas:
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.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
(...)
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.
Assim, cabe ao gestor apresentar as justificativas cabíveis, sob pena
de devolução ao erário do montante de R$ 27.400,00 (vinte e sete
mil e quatrocentos reais) equivalentes a 14.218,9932 VRTE’s.
Justificativas do senhor Itamir Souza Charpinel - Prefeito
Municipal:
Este item diz respeito a ambos ordenadores de despesas citados
e menciona ausência de discriminação de quantitativos e locais de
destino das viagens, afirmando ausência de elementos necessários
à comprovação das despesas.
Fato é que as viagens foram efetivamente realizadas e podem ser
comprovadas por alunos e toda sociedade Brejetubense, não sendo
plausível tal alegação quando possível facilmente a verificação da
ocorrência das viagens. Ao demais, os detalhes requeridos são
de conhecimento direto da Secretária Municipal de Educação, que
poderá explicá-los com maior clareza, se necessário.
Assim, sendo, sem prolixidade, verifica-se que as viagens, todas
efetivamente realizadas e atestadas, não podem ser consideradas
irregulares.
Justificativas da senhora Celimar Tristão de Souza Uliana Secretária M. de Educação
[...] as viagens foram efetivamente realizadas e podem ser
comprovadas por alunos e toda a sociedade Brejetubense, não sendo
plausível tal alegação, quando possível facilmente a verificação da
ocorrência das viagens. Ademais, os detalhes requeridos são de
conhecimento direto da Secretária Municipal de Educação, que
materialmente explica com maior clareza através de seu relatório
devidamente acostado, que contém a discriminação das notas fiscais
tombadas sob os números 0485, 0484, 0482, 0495, 0493, 0494 e
uma conclusão (5 páginas) com os respectivos esclarecimentos.
Assim sendo, sem prolixidade, verifica-se que as viagens, todas
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efetivamente realizadas e atestadas, não podem ser consideradas
irregulares.
Análise:
Alega a equipe técnica inexistir, nos autos, critérios básicos para
que se possa concluir pela regularidade ou efetividade da liquidação
dos serviços prestados. Por meio das notas fiscais e documentos de
comprovação dos serviços, não é possível identificar a quilometragem
utilizada, o controle das viagens, o ateste do servidor responsável
e os percursos percorridos, os quais não foram identificados nos
presentes autos.
Logo, as despesas realizadas apresentam-se sem o mínimo de
detalhamento necessário não sendo defeso à administração promover
pagamentos com base, unicamente, na declaração unilateral de
prestação dos serviços efetuada pela contratante, através das
informações contidas no teor de uma nota fiscal, documento que,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a efetiva prestação
dos serviços contratados.
Nesse passo, restou à Administração pública comprovar a realização
dos serviços, mas também, do quantum e de que forma, estes
serviços foram efetivamente prestados.
Como exemplo, cumpre citar os apresentados pela própria equipe
técnica, os quais não foram contraditos pelos responsáveis, tal como
se verifica adiante:
[...] os dados constantes na nota fiscal nº 481, de 18/11/09, na qual
foi discriminada uma viagem de Brejetuba à Iriri no dia 07/04/2009,
utilizando-se dois veículos, sendo cobrado para tal o montante de
R$ 2.500,00.
Para a correta liquidação da despesa, Informações adicionais
deveriam ter sido demonstradas, como o percurso utilizado, ou
seja, qual a distância de Brejetuba à Iriri, se existiu deslocamento
dentro do município de Iriri e a quilometragem necessária para tal,
se ocorreram possíveis percursos para outros locais. Estes dados
tornariam bem evidente o quantitativo de quilômetros necessários e
efetivamente utilizados, o que não foi evidenciado.
Outro exemplo a ser transcrito é o constante na nota fiscal nº 492,
de 19 /12/2009. Refere-se ao transporte de alunos da rede municipal
de São Jorge a Domingos Martins, no valor de R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais). Foi destacado um quantitativo de quatro,
que se presume ser o número de veículos utilizados para a viagem.
Portanto, a quantia destacada equivale a 2.400 (dois mil e
quatrocentos) quilômetros, considerando o valor de R$ 2,00 (dois
reais) por quilômetro rodado, atribuindo 600 (seiscentos) quilômetros
por veículo, já que na nota consta que foram utilizados quatro
ônibus. Faltou então, mais uma vez, o detalhamento das distâncias
percorridas na viagem para que se comprove a necessidade de 600
quilômetros do trajeto São Jorge a Domingos Martins.
Em defesa, os administradores públicos se limitam a alegar que
as viagens foram efetivamente realizadas, fato que poderia ser
comprovado pelos munícipes da região. Todavia, a alegação
apresentada não é capaz de afastar a irregularidade, a qual se
encontra desacompanhada de comprovação do alegado.
Nos autos, a Secretária Municipal de Educação, senhora Celimar
Tristão de Souza Uliana faz juntar documento intitulado “relatório”,
onde se verifica uma breve descrição da viagem, o itinerário, a
quilometragem inicial e final, a quilometragem percorrida, e o
quantitativo de ônibus envolvidos na viagem (fl. 486/489).
O citado documento trata-se de cópia simples, acompanhada de
matrícula, assinatura de servidor e data do relatório, qual seja,
março de 2010. Todavia, verifica-se que as despesas aqui analisadas
foram efetivamente realizadas nos meses 04 e 05 do exercício
de 2009, razão pela qual não tem o condão de validar despesas
realizadas no exercício anterior.
Logo, não há assinatura dos professores responsáveis ou motoristas
no citado documento, a fim de comprovar a regularidade e a efetiva
prestação dos serviços. A assinatura da secretária apresenta-se
na cópia do documento, inexistindo sequer a comprovação de que
a mesma detinha conhecimento do referido relatório, à época de
sua elaboração. Do mesmo modo, não se observa o registro da
paginação e o do número do processo de contratação, o que nos
leva a crer que tal documento – além de não subsidiar a liquidação
dos serviços, sequer foi anexado nos autos.
Face ao exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade,
sendo passível de ressarcimento ao erário da quantia de R$
27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) equivalente a
14.218,99 VRTE.
5. INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS NO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO
Base legal: Inobservância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.666/93
Pregão Presencial nº 41/2009
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Objeto: aquisição de pneus novos e reformados
Vencedores:
Renan Fonseca Badaró ME
Valor: R$ 106.300,00
Actual Reformadora de Pneus Ltda
Valor: R$ 34.480,00
A Prefeitura Municipal de Brejetuba, objetivando a aquisição de
pneus novos e reformados, instaurou procedimento licitatório
intitulado Pregão Presencial nº 41/2009, aberto em 12/05/2009.
Da análise do processo que desencadeou o pregão citado foi
verificado, pela equipe de auditoria, que a administração utilizou
critérios restritivos que resultaram em prejuízo ao caráter
competitivo, ou seja, impossibilitaram uma ampla participação de
potenciais interessados.
Inicialmente, identifica-se no item 1 do Edital do procedimento a
descrição do objeto da licitação como sendo a aquisição de pneus
novos e reformados. Da análise do Anexo I, parte integrante do
referido edital, encontra-se as especificações dos serviços e modelo
de proposta a ser encaminhada, com a seguinte observação:
A empresa vencedora deverá possuir uma base de montagem de
pneus, no município de Brejetuba, onde possa fazer a montagem e
entrega dos mesmos de forma fracionada de acordo com a solicitação
das secretarias requerentes. Todos os custos de montagem dos
pneus deverão ser por conta da empresa vencedora.
A exigência supra, afronta o disposto na lei das licitações, em especial
o inciso I do § 1º do seu artigo 3º, que traz vedação à existência
nos atos convocatórios de cláusulas ou condições que comprometam
ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato:
Art. 3º - (...)
§ 1º - É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato.
No caso em questão, em que o objeto é a aquisição de pneus,
não se justifica a necessidade de que a empresa tenha uma base
de montagem de pneus no município de Brejetuba. Esse fator
apenas limita a participação de potenciais interessados, o que não
é interessante para se obter a proposta mais vantajosa para a
Administração, como se espera do gestor público.
Da forma como o certame foi conduzido, houve a utilização de
cláusulas e critérios restritivos que comprometeram a ampla
participação de possíveis interessados, o que resultou no não
comparecimento de interessados de outras localidades, uma vez
que somente duas empresas participaram do certame, ambas com
domicílio no Município de Brejetuba.
Assim, cabe ao ordenador de despesas apresentar justificativas
pela adoção de cláusulas restritivas, em possível infringência ao
regramento citado.
Justificativas:
Foi considerado, data vênia, equivocamente, também neste
item, que a Administração Pública, ao exigir no Pregão Presencial
041/2009, destinada a aquisição de pneus devidamente montados,
no Município, estaria impondo cláusula restritiva a interessados
pelo certame que não dispusessem de um local no Município para a
montagem dos pneus.
Tal restrição, de fato, jamais ocorreu e ou principalmente, impediu
o alcance de uma contratação vantajosa para o Município. Vejamos:
O Pregão Presencial 041/2009 foi publicado em 27.04.09 com
publicação de errata em 07.05.2009, com abertura prevista para
25.05.2009, ou seja, quase um mês após a primeira publicação
sendo que 11 (onze) empresas solicitaram cópia do edital, sendo
empresas de Brejetuba, de Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha,
Serra, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Muniz Freire,
todas estas do Espírito Santo, e ainda uma empresa de Arcos,
cidade Mineira.
Ocorre que nenhuma das NOVE empresas de outras Cidades
questionou ou tentou impugnar o edital do mencionado certame,
pois o fato de ser exigida uma “base” de montagem no Município
decorre do fato de que a Administração não o possui, bem como, de
que o deslocamento de cada veículo a local distante toda vez que
necessária troca de pneus, por certo não atenderia ao princípio da
economicidade.
Destarte, não bastassem tais argumentos, verificou-se ainda
que participaram do certame duas empresas de Brejetuba-ES
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e uma empresa de Arcos-MG, demonstrando que a cláusula não
era restritiva e que poderia ser atendida por qualquer empresa
que demonstrasse o devido interesse em atender à necessidade
da Administração, neste caso sobrepondo o interesse público ao
interesse particular, na forma da lei.
Outro fato relevantíssimo é que a empresa Actual Reformadora
de Pneus Ltda logrou-se vencedora do lote 4 do certame, tendo
a empresa sede na cidade de ARCOS, Estado de Minas Gerais,
demonstrando a real possibilidade de conciliar o interesse privado
com o interesse público.
Análise:
Segundo alegações do defendente, a ausência de restrição não
poderia prosperar, tendo em vista que nenhuma empresa impugnou
o edital e pelo fato de que o lote 4 foi vencido por empresa lotada
no estado de Minas Gerais. Tais alegações, todavia, não são capazes
de elidir a irregularidade aventada, uma vez que o caráter restritivo
se configura pelos potenciais licitantes que não participaram, e não
pelos que efetivamente participaram do certame.
Nesse passo, vislumbra-se que de um total de 11 empresas
interessadas em participar do certame (sendo empresas de
Brejetuba, de Cachoeiro do Itapemirim, Vila Velha, Serra, Domingos
Martins, Santa Maria de Jetibá e Muniz Freire e Arcos/MG), apenas
três efetivamente o fizeram, sendo duas com sede no Município de
Brejetuba e uma de Minas Gerais, o que poderia evidenciar, prima
facie, um possível desinteresse dos licitantes após a obtenção do
edital e o conhecimento das regras do certame.
Feitas estas considerações, impõe analisar o teor da cláusula inserta
no anexo I, do edital PP 41/2009, cujo conteúdo passa a descrever
adiante:
Obs: A empresa vencedora deverá possuir uma base de
montagem de pneus, no município de Brejetuba, onde possa
fazer a montagem e entrega dos mesmos de forma fracionada de
acordo com a solicitação das secretarias requerentes. Todos os
custos de montagem dos pneus deverão ser por conta da empresa
vencedora. (grifos da ITC)
Acerca da cláusula acima disposta, verifica-se que o objeto do
certame previa a aquisição de pneus e a prestação dos serviços
de montagem dos mesmos. Desta forma, afasta-se o objeto da
simples entrega de mercadoria, para a qual caberia aos licitantes
interessados, tão somente, atentar-se para a localização geográfica
do Município, levando-se em conta o tempo que o fornecedor
disporia “entre a data do recebimento da ordem de compra e a
efetiva entrega das mercadorias, considerando a separação dos
produtos licitados, o carregamento e o deslocamento”.
Desta forma, a previsão de aquisição dos pneus juntamente
com a prestação dos serviços de instalação é fator restritivo de
participação, justamente por criar para o fornecedor do produto,
obrigação adicional, a qual demandaria a instalação de uma base no
Município, com a disponibilização de funcionários e de suporte para
que os mesmos pudessem desempenhar os serviços contratados –
montagem e entrega dos pneus, enquanto perdurasse a contratação
com a Municipalidade.
Por todo o exposto, entende-se que a cláusula inserta no anexo I,
do referido edital PP 41/2009 ao agregar no mesmo item, produtos
e serviços apresenta-se restritiva, prejudicando, por conseguinte, a
ampla participação de licitantes, bem como o alcance da proposta
mais vantajosa, economicidade, isonomia entre as partes.
Irregularidade que se mantém.
6. CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A XIV
FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BREJETUBA
Processo nº 2.895/09
Objeto: contratação das atrações musicais Ataíde e Alexandre,
Maxuel e Banda, Banda Nechiville, Cristian Greik e Banda e Os
Carreteiros para apresentação na XIV Festa de Emancipação Política
de Brejetuba
Credor: Amanda Degobi Rocha ME
Valor: R$ 148.389,30
A Administração Municipal instaurou o processo de inexigibilidade de
licitação nº 2895/2009 visando a contratação de atrações musicais
para se apresentarem na XIV Festa de Emancipação de Brejetuba, da
análise do referido processo de inexigibilidade, a equipe signatária
do relatório de auditoria verificou o presença dos indicativos de
irregularidade que seguem:
6.1 AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE
SHOW ARTÍSTICO
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
Da análise do processo de despesa por inexigibilidade de licitação nº
2.895/2009, a equipe de auditoria constatou que a Administração
efetuou a contratação da empresa Amanda Degobi Rocha ME
para apresentação das atrações musicais, por ocasião da festa de
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emancipação política do município.
A despesa com a empresa destinou-se à contratação das atrações
musicais Ataíde e Alexandre, Maxuel e Banda, Banda Nechiville,
Cristian Greik e Banda, e Os Carreteiros para apresentação na XIV
Festa de Emancipação Política de Brejetuba, nos dias 25 a 27 de
setembro de 2009.
O embasamento legal para a contratação foi o inciso III, do art. 25,
da Lei nº 8.666/93:
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
(grifamos)
Assim, o regramento jurídico supracitado permite a contratação, por
parte da Administração Municipal, de profissional do setor artístico,
diretamente ou por meio de seu empresário exclusivo, sem a
necessidade de procedimento licitatório.
Deste modo, a Prefeitura sub examine contratou a apresentação de
shows, utilizando-se da intermediação da empresa Amanda Degobi
Rocha ME, que apresentou documentos, fornecidos pelos artistas e
bandas, intitulados “Carta de Exclusividade”.
Banda Nechivile:
[...] para fins de representação deste grupo perante a Prefeitura
Municipal de Brejetuba/ES, podendo a representante aqui constituída
apresentar proposta referente a espetáculo artístico, requerer,
assinar contratos e outros instrumentos jurídicos similares, receber
valores financeiros referentes a cachês artísticos ou patrocínios,
emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos
tributos previstos na legislação vigente, tudo objetivando a realização
do evento na cidade de Brejetuba/ES, no dia 26 de setembro de
2009, permitindo à Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES a total
fiscalização, por todos os meios cabíveis, da efetiva realização do
evento/espetáculo acima indicado.
Ataíde e Alexandre:
[...] tem a exclusividade, junto à Prefeitura Municipal de Brejetuba,
Estado do Espírito Santo para a comercialização, bem como, negociar,
representar e dar quitação do Show da dupla Ataíde e Alexandre, na
data de 25 de setembro de 2009 na cidade de Brejetuba/ES.
Cristian Greik:
[...] para fins de representação deste grupo perante a Prefeitura
Municipal de Brejetuba/ES, podendo a representante aqui constituída
apresentar proposta referente a espetáculo artístico, requerer,
assinar contratos e outros instrumentos jurídicos similares, receber
valores financeiros referentes a cachês artísticos ou patrocínios,
emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos
tributos previstos na legislação vigente, tudo objetivando a realização
do evento na cidade de Brejetuba/ES, no dia 26 de setembro de
2009, permitindo à Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES a total
fiscalização, por todos os meios cabíveis, da efetiva realização do
evento/espetáculo acima indicado.
Os Carreteiros:
[...] para fins de representação deste grupo perante a Prefeitura
Municipal de Brejetuba/ES, podendo a representante aqui constituída
apresentar proposta referente a espetáculo artístico, requerer,
assinar contratos e outros instrumentos jurídicos similares, receber
valores financeiros referentes a cachês artísticos ou patrocínios,
emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos
tributos previstos na legislação vigente, tudo objetivando a realização
do evento na cidade de Brejetuba/ES, no dia 27 de setembro de
2009, permitindo à Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES a total
fiscalização, por todos os meios cabíveis, da efetiva realização do
evento/espetáculo acima indicado.
Maxuel e Banda:
[...] para fins de representação deste grupo perante a Prefeitura
Municipal de Brejetuba/ES, podendo a representante aqui constituída
apresentar proposta referente a espetáculo artístico, requerer,
assinar contratos e outros instrumentos jurídicos similares, receber
valores financeiros referentes a cachês artísticos ou patrocínios,
emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos
tributos previstos na legislação vigente, tudo objetivando a realização
do evento na cidade de Brejetuba/ES, no dia 25 de setembro de
2009, permitindo à Prefeitura Municipal de Brejetuba/ES a total
fiscalização, por todos os meios cabíveis, da efetiva realização do
evento/espetáculo acima indicado.
Assim, da análise dos referidos documentos pela equipe de
auditoria, observou-se que a detenção das exclusividades dos
artistas tratadas pelo inciso III, do art. 25, da Lei 8.666/93 não é
da empresa contratada. A essa foram concedidas apenas as datas
identificadas para realização dos shows. Ou seja, funcionou como
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mera intermediária entre as bandas musicais e a municipalidade.
Ante o exposto temos o indício de infringência ao disposto
no art. 25, inciso III da Lei de Licitações e Contratos, cabendo
ao ordenador de despesas esclarecimentos acerca dos fatos aqui
narrados.
Justificativas:
Querem indicar irregularidade na existência de contrato com
o empresário exclusivo, ou seja, o produtor ou assemelhado, do
artista, sendo a irregularidade apontada a existência de contrato
com detentor de carta de exclusividade para a data do evento.
Entretanto, de fácil constatação que as cartas de exclusividade foram
outorgadas diretamente pelos artistas e não por procuradores, não
havendo a intermediação cuja irregularidade se aduz.
Ante o exposto, também regulares se apresentam os atos
mencionados.
Análise:
Tal como apresenta a narrativa acima disposta, a Prefeitura Municipal
de Brejetuba contratou diretamente a empresa Amanda Degobi
Rocha ME para a realização de diversos shows por ocasião da XIV
Festa de Emancipação de Brejetuba.
Desta forma, verificou-se a inobservância das regras contidas no
artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que permite a contratação de
profissional do setor artístico, tão somente, quando esta se proceda
diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo, não
havendo exceção para esta regra.
Em suas alegações de defesa, o administrador ressalta que as cartas
de exclusividade foram outorgadas diretamente pelos artistas e não
por procuradores, não havendo a intermediação, de forma que os
atos mencionados também se apresentam regulares.
Ocorre, todavia, que a lei somente permite a contratação de
profissionais do setor artístico, nos moldes instituídos pelo artigo
25, III, da Lei 8.666/93. Ciente da dinâmica das contratações e
da amplitude do campo de atuação dos profissionais artísticos,
o legislador permitiu sua contratação dos mesmos por meio de
seu “empresário exclusivo”, a quem será delegada a tarefa de
representar e agenciar o artista em todas as suas apresentações,
sejam regionais, nacionais ou internacionais e em qualquer tipo de
evento ou show do qual este participe.
No entanto, infere-se que a empresa contratada não atuou na
qualidade de empresário exclusivo dos artistas, pessoa legalmente
habilitada para representá-lo em todos os eventos que venha a
participar, mas sim, como prestadora de serviços, detentora de carta
de exclusividade precária, sem validade para os efeitos do artigo 25
da lei de licitações.
Logo, o procedimento em tela, além de não encontrar-se amparado
pela lei, denota infringência ao dever de licitar instituído no artigo
2º da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI, da CRF/88, posto que as pessoas
legitimadas no artigo 25, III, da Lei 8.666/93 não participaram
diretamente do processo de contratação, não sendo caso de
contratação direta.
Cumpre ressaltar que, caso os artistas e seus respectivos empresários
entendam conveniente e necessária à contratação de intermediários
para a contratação de empresa especializada na organização e apoio
ao evento, caberá a estes o pagamento pelos citados serviços, não
sendo lícito que tal ônus venha recair para o Município.
Finalmente, impõe asseverar que a contratação direta do artista, por
meio de agente intermediário, não elimina o dever do administrador
público de buscar o “melhor negócio”, ou seja, a proposta mais
vantajosa para a Administração. Todavia, não se verificou diligências
visando à obtenção do melhor preço e de condições adequadas para
a contratação dos serviços, revelando nova afronta a economicidade
e a vantajosidade.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade, tendo em vista que
a contratação de artistas por intermédio de empresário exclusivo,
em clara infringência à regra geral da obrigação de licitar.
6.2 AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO
Base legal: Infringência ao inciso III do art. 26, da Lei 8.666/93.
Ainda na análise dos processos citados, a equipe de auditoria
constatou que a Administração Municipal firmou com a Empresa
Amanda Degobi Rocha ME o contrato nº 333/09, datado de 23/09/09,
objetivando a prestação dos serviços. O Valor do contrato foi de R$
148.389,30 (cento e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e nove
reais e trinta centavos) que, conforme o termo de ratificação da
inexigibilidade publicado pela municipalidade em 18/09/2009, assim
se dividia:
Ataíde e Alexandre: R$ 49.800,00 (conforme errata publicada em
24/09/2009)
Banda Neshiville: R$ 79.900,00
Cristian Greik: R$ 9.500,00
Os Carreteiros: R$ 6.289,30
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Maxuel e Banda: R$ 2.900,00
Em exame ao processo, não foram encontrados pela equipe de
auditoria elementos que comprovassem que os valores pagos
à empresa pela apresentação dos shows das referidas bandas
representavam o preço praticado no mercado.
Assim, resta configurado indício de violação ao que preceitua o
artigo 26, inciso III, da lei 8.666/93, in vebis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
[...]
III - justificativa do preço.
Isto posto, a ausência de justificativa de preços para as
contratações ora narradas merece elucidação por parte do
ordenador de despesas.
Justificativas:
A justificativa de preço se faz com a verificação do mercado, o que
efetivamente foi realizado, não se desincumbindo a auditoria de
demonstrar cabalmente que os preços foram incompatíveis.
Regular, portanto, o procedimento.
Análise:
Ademais da irregularidade já consubstanciada no item 6.1, que versa
sobre a contratação direta da empresa Amanda Degobi Rocha ME
sem a observância dos pressupostos legais dispostos no artigo 25,
III, da Lei 8.666/93, verificou-se a que a aludida contratação também
não observou o regramento disposto no artigo 26, parágrafo único,
da mesma lei, que determina a demonstração expressa da razão
da escolha do fornecedor e da justificativa do preço no processo de
dispensas e inexigibilidades de licitação, com ônus para o gestor
público, conforme disposto adiante:
Art. 26. [...]
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados. (g.n.)
De posse dos documentos anexados aos autos pela equipe de
auditoria e pelo defendente, não se identifica qualquer justificativa
em razão da escolha da empresa bem como dos preços pactuados,
razão pela qual, entende-se pela manutenção da irregularidade.
6.3 AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO OU JURÍDICO.
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso VI e parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.
Dando sequência à análise da inexigibilidade, verificou a equipe que
não constava no processo citado os pareceres técnicos ou jurídicos
acerca dos procedimentos adotados. Tal fato caracteriza indício de
desrespeito ao disposto no inciso VI e parágrafo único do artigo 38
da lei das licitações, a seguir transcrito:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, a ao qual serão
juntados oportunamente:
[...] omissis;
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação,
dispensa ou inexigibilidade; (grifos da ITC)
[...] omissis;
parágrafo único – As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Assim, cabe ao gestor apresentar as justificativas cabíveis, face ao
indício de irregularidade apontado.
Justificativas:
A regularidade se apresenta com a existência dos mesmos, conforme
cópias anexas, junto as demais pertinentes aos demais itens,
Análise:
Compulsando os aludidos autos, verifica-se, em que pese a alegação
do defendente, que o citado parecer jurídico não foi localizado nos
documentos de defesa anexados, culminando pela improcedência da
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alegação apresentada.
Da análise dos mesmos, observa-se a existência de cartas
de exclusividade, notas fiscais e cópias de cheques, não se
identificando, todavia, qualquer tipo de manifestação jurídica acerca
do procedimento de contratação direta ora sob análise, tal como
requer a Lei nº 8.666/93.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
6.4 PAGAMENTO REALIZADO SEM O DEVIDO REGISTRO
CONTÁBIL.
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 36, 89 e 90 da
Lei Federal n 4.320/64.
Referente ao contrato nº 333/09, firmado com a empresa Amanda
Degobi Rocha ME, a Administração emitiu a Nota de Empenho nº
1.727, de 23/09/09, no valor de R$ 148.389,30 (cento e quarenta
e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Em 24
de setembro de 2009 a empresa contratada emitiu Nota Fiscal nº 9,
no exato valor contratado.
Foram efetuados pagamentos em favor da empresa citada, durante
o exercício em análise, utilizando cheques da conta corrente nº
8.711.749 – Banestes, somando o montante de R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais), conforme detalhado a seguir.
Demonstrativo dos pagamentos efetuados em 2009
Conta
Nº
corrente
8.711.749 224
226
235
Total

Data
25/09
22/10
01/12

Cheques
Valor (R$)
70.000,00
30.000,00
5.000,00
105.000,00

Data

Nominal

25/09/09 Amanda
22/10/09 Degobi
01/12/09 Rocha ME

Fonte: Processos da PMB
A conta corrente utilizada para efetuar tais pagamentos era
movimentada pela comissão responsável pela XIV Festa de
Emancipação Política de Brejetuba, que apresentou os pagamentos
efetuados em sua prestação de contas.
Porém, a equipe de auditoria identificou que, embora os pagamentos
tenham sido realizados à referida empresa em contrapartida aos
serviços contratados, nenhuma movimentação foi efetivada pelo
setor contábil no empenho nº 1.727, emitido para a despesa. No
Relatório “Relação Analítica de Empenhos”, do período 01/01/09 a
31/12/09 não houve registro dos pagamentos efetuados, constando
a pagar o valor total empenhado.
Corrobora a informação, o relatório “Relação Analítica de Empenhos
a Pagar”, do período de 01/01/09 a 31/12/09, que evidencia o
montante de R$ 148.389,30 (cento e quarenta e oito mil trezentos e
oitenta e nove reais e trinta centavos) a pagar à empresa.
Desta forma, o setor contábil não registrou os pagamentos efetuados,
demonstrando no final do exercício todo o valor empenhado na
relação de restos a pagar, distorcendo os demonstrativos contábeis,
que não demonstram a verdade dos fatos ocorridos.
Sobre restos a pagar, a Lei Federal nº 4.320/64 estabelece em seu
artigo 36 que são consideradas as despesas empenhadas, mas não
pagas até o dia 31 de dezembro. Portanto, a despesa registrada e
reconhecida como restos a pagar pela Administração é indevida,
uma vez que parte já havia sido paga.
A lei dos orçamentos estabelece também, em seu artigo 89, que
o setor responsável pela contabilidade deverá evidenciar os fatos
ligados à administração orçamentária e financeira, o que não ocorreu
quando da emissão dos cheques, momento em que deveria ser
registrado o pagamento e realizada a movimentação no empenho,
reduzindo o montante devido ao credor.
Ainda, em seu artigo 90, estabelece que a contabilidade tem
a obrigação de evidenciar, em seus registros, o montante dos
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa
realizada. No caso em análise, não houve o registro da despesa
realizada, ficando demonstrado em restos a pagar.
Diante dos fatos, há indício de infringência ao disposto nos artigos 36,
89 e 90 da Lei Federal nº 4.320/64, cabendo ao gestor apresentar as
justificativas cabíveis pelo não registro dos pagamentos efetuados.
Justificativas:
Quanto a esta questão, está evidente que não houve nenhuma
irregularidade. Consta que a Comissão de Festas efetuou o
pagamento de R$ 111.000,00 e não R$ 105.000,00 conforme citado
na notificação, de um total de R$ 148.389,30, movimentando a conta
aberta para movimentação pela Comissão. Todavia, posteriormente,
a diferença foi paga a diretamente pelo Município, no valor líquido
de R$ 37.389,30, não havendo o pagamento em duplicidade, mas
tão somente um equívoco, pois parte do pagamento foi feito através
da conta da Comissão de Festa (R$ 111.000,00) e o remanescente
do valor contratado diretamente pelo Município, havendo registro
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contábil da despesa, não obstante ter ocorrido em parte na Comissão
e em parte na Prefeitura, procedimento este inclusive orientado por
técnicos deste Tribunal de Contas que faziam auditoria na época no
município.
Importante ressaltar que a soma das despesas contabilizadas
totalizam o valor do contrato, não havendo pagamento a maior.
Análise:
De posse dos documentos e argumentos de defesa, infere-se que
os mesmos não tem o condão de elidir a irregularidade evidenciada.
Nesse passo, entende-se indevida a conduta do administrador
público, que inadvertidamente, optou por registrar o total da
despesa como restos a pagar, mesmo ciente de que do valor de
R$ 148.389,30, já havia sido pago a quantia de R$ 111.000,00,
conforme ratificado pelo Administrador público.
Desta forma, as informações, da forma como dispostas, comprometem
a veracidade e fidedignidade dos registros contábeis, na medida
em que evidenciam a ausência de pagamento de uma despesa já
devidamente saldada pela administração, contabilizando-a como
restos a pagar. Tal conduta evidencia grave irregularidade contábil,
consubstanciada na inconsistência de informações, as quais
poderiam resultar em eventuais pagamentos irregulares.
Deste modo, infringiu-se o disposto nos artigos 36, 89 e 90 da Lei
Federal 4.320/64:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas
das não processadas.
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira patrimonial e industrial.
Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros,
o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa
empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e
as dotações disponíveis.
Nestes termos, entende-se pela permanência da irregularidade.
7. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Base legal: Inobservância ao caput do artigo 2º da Lei n. 8.666/93
Processo nº 328/09
Objeto: contratação de banda de sopro e fanfarra com dez
integrantes para o carnaval 2009
Credor: JDR Sonorização Ltda - EPP
Valor: R$ 15.000,00
O Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Sr. Zilmar
Martinuzzo, solicitou a contratação de banda de sopro e fanfarra com
10 integrantes alegando a necessidade de apresentação cultural no
período de carnaval, sem indicar o nome da banda que gostaria de
contratar.
A Administração Municipal contratou diretamente, com base no
artigo 25 da lei das licitações, a empresa JDR Sonorização Ltda EPP,
que executou os serviços por intermédio da “Banda Metal Charanga
Show”, cobrando para tanto o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
A “Banda Metal Charanga Show”, representada pelo Sr. Cássio Afonso
de Souza Mendes, forneceu à Empresa JDR Sonorização Ltda. – EPP
uma carta de exclusividade nos seguintes termos:
.. a empresa JDR Sonorização Ltda. – EPP ... detém a exclusividade
do Show da Banda Metal Charanga Show, nos dias 21, 22, 23 e
24 de fevereiro de 2009 por ocasião do carnaval junto a Prefeitura
Municipal de Brejetuba - ES
Da análise dos referidos documentos podemos observar que
a detenção da exclusividade dos artistas, tratada pelo inciso
III, do art. 25, da Lei 8.666/93, não é aquela apresentada pela
empresa contratada. A esta foram concedidas tão somente as
datas supra identificadas para realização dos shows. Ou seja, a
empresa contratada pela Administração Municipal funcionou como
mera intermediária entre o empresário exclusivo da banda e a
municipalidade.
Tal intermediação pode ser realizada por qualquer empresa do ramo
de produção, organização e promoção de espetáculos artísticos,
sendo a escolha, necessariamente precedida do devido procedimento
licitatório.
Ademais, o Secretário de esporte em sua solicitação não disse
que queria a contratação da Banda Metal Charanga Show, e sim
uma banda de sopro e fanfarra com 10 integrantes, o que abre a
possibilidade de contratação de qualquer uma que preencham esses
requisitos.
Ante o exposto temos como descaracterizada a situação de licitação
inexigível, com indicio de infringência ao disposto no art. 2º da Lei
Federal n. 8.666/93 pela inexistência de procedimento licitatório,
motivo pelo qual a situação ora narrada merece ser esclarecida pelo
Ordenador Responsável.
Justificativas:
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Encontra-se a justificativa desta despesa nas próprias informações
contidas na auditoria, ou seja, foram R$ 15.000,00 para contratar
uma banda de fanfarra com 10 músicos, para 04 dias de carnaval,
demonstrando que a Administração buscou economizar o dinheiro do
contribuinte, provendo uma grande festa com o mínimo de recursos.
Análise:
Acerca deste tema, aproveitam-se as alegações já dispostas no item
6.1 AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE
SHOW ARTÍSTICO.
Especificamente quanto ao item sob análise, infere-se que não se
pode ignorar a lei sob a alegação de economicidade na contratação.
Não é demais ressaltar que o princípio da legalidade é o norte do
administrador e de sua administração, dele não podendo se afastar,
sob pena de responsabilidade.
Nesse sentido, Cintra do Amaral assim se manifesta:
[...] dizer-se que a administração está autorizada a praticar atos
ilegais, desde que isso contribua para aumentar sua eficiência, é
no mínimo tão absurdo quanto dizer-se que uma empresa privada
pode praticar atos ilícitos, desde que isso contribua para aumentar
sua eficiência.
Desta forma, o Princípio da Legalidade cria para o agente público
uma relação de subordinação com a lei que não poderá ser ignorada,
ainda que a possibilidade de inobservância legal contribua com a
eficiência ou economicidade do órgão.
Irregularidade que se mantém, em face do descumprimento do
disposto no artigo 25, III, da Lei nº 8.666/93.
8. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA TRANSCRITA EM
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
Processo nº 13.942/08
Objeto: desapropriação de terreno situado no Distrito de São Jorge
para construção de unidade administrativa descentralizada
Credor: John Wagner Teodoro Teixeira
Valor: R$ 71.440,00
Processo nº 152/09
Objeto: desapropriação de terreno situado na sede do município,
confrontando-se com a Casa do Agricultor, para apoio à infraestrutura
do prédio, para futura ampliação e presente manutenção do
estacionamento
Credor: Sebastião Olinto Badaró
Valor: R$ 90.060,00
Do exame dos autos em questão não foram identificadas as escrituras
públicas de transferência dos terrenos desapropriados, passando dos
respectivos proprietários para a Prefeitura Municipal de Brejetuba.
Questionado sobre o fato, o Poder Público Municipal respondeu
à equipe de auditoria, por meio do OF. Nº 002/2010, datado de
25/05/10, esclarecendo “que de fato o Município de Brejetuba/ES
não providenciou os registros dos terrenos desapropriados,
com base nos processos nº 152/2009 e 13.942/2008.” (grifos da
ITI)
No que se refere ao processo de desapropriação, existe uma
peculiaridade prevista na legislação em vigor, qual seja, o artigo 32
do Decreto-Lei nº 3.365/41, que trata da indenização prévia, por
parte do Poder Público, ao expropriado. Contudo, este pagamento
prévio não exime o gestor da responsabilidade de transmissão
do bem desapropriado para o patrimônio público, por meio de
documento legalmente apropriado que, neste caso, é a escritura
pública devidamente registrada em Cartório de Registro de Imóveis.
Esta obrigatoriedade se faz necessária para concretizar a etapa
da despesa denominada liquidação, prevista no artigo 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, in verbis:
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.
§ 1º 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;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva
do serviço.
Assim, cabe esclarecimentos por parte do gestor responsável,
acerca da ausência de registro da escritura pública e a conseqüente
incorporação do bem imóvel desapropriado ao patrimônio público
municipal, sob pena de restituição aos cofres públicos municipais da
importância total de R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e
quinhentos reais) correspondentes a 83.809,0296 VRTE.
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Justificativas:
As irregularidades apontadas foram sanadas com a escrituração
e registro dos imóveis, cujas cópias seguem em anexo para
comprovação.
Análise:
Versa o item sobre a ausência de registro público de uma área
de terreno legítimo, medindo 450 metros quadrados situada na
avenida José Martinuzzo, s/nº, Centro, no município de Brejetuba,
desapropriado pela municipalidade por meio do Decreto nº
851/2009.
Em que pese a alegação do administrador público, verificou-se
encartado aos autos, tão somente, a escritura pública de compra e
venda do imóvel, devidamente lavrada no Cartório Itamar Pereira
Velten, no município de Afonso Claudio, não tendo sido localizada
qualquer documentação acerca do registro do imóvel adquirido.
Não bastasse a ausência do registro do imóvel, verifica-se que o
responsável promoveu a juntada do registro de outro imóvel, qual
seja, um terreno medindo 2.158,60 metros quadrados, situado no
local denominado “Córrego do Oliveira” distrito de São Jorge do
Oliveira, no município de Brejetuba/ES, desapropriada conforme o
Decreto 887/2000, conforme se vislumbra na fl. 467 dos autos.
Nestes termos, e em que pese a menção na escritura pública, acerca
da existência de certidão negativa de ônus gravado no imóvel,
questiona-se a razão da ausência da apresentação do registro
público por parte do administrador, fato que enseja a possibilidade de
existência possíveis impedimentos, os quais poderiam gerar a perda
do imóvel e/ou o consequente dano ao erário público municipal.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade, sugerindo ao
Conselheiro Relator seja adotado prazo para que o município
envie o registro do imóvel ou informe a motivação acera de
sua ausência.
9. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 70 e 74 da
Constituição Federal e no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000
O sistema de controle interno está previsto constitucionalmente
e compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade, levadas a efeito em toda a Administração direta e
indireta, por força dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal bem
como do art. 31 que, tratando do âmbito municipal, dispõe acerca
da necessária atuação do controle interno na fiscalização municipal,
evidenciando sua imperatividade:
Atuação no Município
Art. 31- A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
Atuação nos poderes constituídos
Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade
de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
O art. 74 da Carta Magna determina que o sistema de controle
interno, entendido como o complexo de regras ou normas técnicas
e metodológicas, deve ser mantido pelos três poderes de forma
integrada.
Além disso, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) que foi editada visando estabelecer
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, trouxe, em seu texto, entre outras normas inerentes
e difusas, um fortalecimento ao sistema de controle interno, visto
tornar obrigatória aposição de assinatura da autoridade responsável
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pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 54 do referido diploma legal,
in verbis:
Art. 54. (...)
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades
responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno,
bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.
O art. 59 do mesmo diploma legal delega ao sistema de controle
interno de cada poder a fiscalização do cumprimento das normas
emanadas de seu texto, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e
inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo
em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos
municipais, quando houver.
Em que pese todo o arrazoado legal no sentido da instituição e
manutenção de controle interno nos poderes constituídos, a equipe
de auditoria ordinária observou que a Câmara Municipal de Guaçui
não dispõe do referido sistema de controle.
Assim sendo, a ausência de controle interno caracteriza infringência
ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e no art.
59 da Lei Complementar nº 101/2000, motivo pelo qual merece
esclarecimentos por parte do Ordenador Responsável.
Justificativas:
Referem-se como indício de irregularidade a inexistência de
Sistema de Controle Interno no Município de Brejetuba-ES. Todavia,
este próprio Egrégio Tribunal de Contas fez editar a Resolução
227, cuja publicação ocorreu em 29.08.2011, constando em seu
art. 22 que os Municípios disporiam do prazo de 06 (seis) meses
a contar da publicação da resolução para implantar o Sistema de
Controle Interno. Desta forma, o prazo para implantação do mesmo
ainda não se encontrava sequer iniciado no exercício de 2009.
Verificando os artigos da citada Resolução 227, observamos ainda
que há tolerância de 12 (doze) meses para implantação do Sistema
de Controle Interno caso tenha orçamento igual ou inferior a R$
34.000.000,00.
Como pode ser verificado, é contraditória a cobrança da implantação
do Sistema de Controle Interno no Município de Brejetuba-ES, no
exercício de 2009, enquanto norma editada por este Egrégio Tribunal
de Contas estipula o prazo para implantação, possibilitando que o
mesmo ocorra neste Município apenas em 2013.
Por todo o exposto, serve a presente justificativa para esclarecer
a este egrégio Tribunal de Contas as dúvidas sobre a regularidade
dos procedimentos administrativos nela citados, pugnando,
consequentemente, para que sejam considerados regulares.
Análise:
Cuida o presente tópico da ausência de controle interno na Câmara
Municipal de Brejetuba. O citado sistema de controle encontra-se
previsto constitucionalmente e compreende a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade, levadas a efeito em toda
a Administração direta e indireta, por força dos artigos 70 e 74 da
Constituição Federal e artigos 76 c/c 77 da Constituição Estadual,
bem como do artigo 45 da LOM.
Oportunizada defesa, o justificante alega, em linhas gerais, que
pretende implantar um sistema de controle interno no Poder
Legislativo Municipal no próximo biênio 2011/2012 e que a ausência
do mesmo no exercício sob análise, não propiciou o cometimento
de ato ilícito capaz de prejudicar a Prestação de Contas do exercício
de 2009. Ressalta também o regramento disposto na Resolução
227/2011 publicado por este Tribunal de Contas.
Assim, restou caracterizado, nos autos, a ausência de instituição do
controle interno. Sem embargo, importa asseverar que o presente
Relatório de Auditoria refere-se ao exercício de 2009, período
financeiro em que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo optou, através da Resolução 227/2011, por orientar os
jurisdicionados quanto à necessidade de implementação do controle
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interno, nos moldes do que dispõe na legislação vigente.
Remetendo-nos à Resolução TC 227/2011, vê se que foi assinado
o prazo de 6 meses, a partir de 05/09/2011 (data da última
republicação no Diário Oficial), para a implantação do sistema de
controle interno, sob pena de serem julgadas as contas ou de ser
emitido parecer prévio contrário à sua aprovação, conforme art. 2º,
vejamos:
TC n° 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização
do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprova
o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle
Interno na Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras
providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70 c/c o art. 75
da Constituição Federal e pelo art. 71 da Constituição Estadual,
combinados com o art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 32/93,
e;
[...]
RESOLVE:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos
Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado
sistema de controle interno, que o façam no prazo de 6 (seis)
meses a contar da publicação desta Resolução, mediante lei
específica, observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/ou a
emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo
das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal. (grifos da ITC)
Sem embargo, infere-se que tal orientação teve seu prazo estendido
até o mês de agosto do exercício de 2013, nos termos da Resolução
TC nº 257, de 7 de março de 2013, conforme disposto adiante:
RESOLUÇÃO TC Nº 257, DE 7 DE MARÇO DE 2013.
Altera dispositivos da Resolução TC nº 227, de 25 de agosto de 2011,
que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização
do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprova
o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle
Interno na Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras
providências.
Art. 1°. Os dispositivos da Resolução TC n° 227, de 25 de agosto
de 2011, a seguir enumerados, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham
implantado sistema de controle interno, que o façam até
o mês de agosto/2013, mediante lei específica, observando as
recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior.
§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo que já
haviam implantado o sistema de controle interno antes da edição da
Resolução n° 227/2011, ou que tenham implantado em desacordo
com as recomendações apresentadas no “Guia” citado no artigo
anterior, deverão adotar as medidas necessárias à adequação de
sua legislação, no prazo estabelecido no caput.
§ 2°. A falta de instituição e manutenção do sistema de controle
interno poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a emissão
de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das
penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão
no seu dever legal. (grifos da ITC)
Desta forma, encontra-se o administrador dentro do prazo disposto
nas citadas Resoluções TC 227/2011 e 257/2013.
Nessa vertente, e embora se verifique que a irregularidade está
configurada, entende-se pelo afastamento da imputação de
penalidade neste exercício, em face dos prazos concedidos por esta
Corte, aos entes públicos, para a implantação do controle interno.
No entanto, cumpre ressalta, a título de esclarecimento, que a
fixação do referido prazo para implantação concedido pelas citadas
Resoluções e o consequente afastamento da irregularidade não
eximem à Administração da observância dos artigos 70 e 74, da
Constituição Federal, advindos desde 05/10/1988, bem como o
artigo 59, da Lei Complementar Federal 101/2000 e artigos 86 e 87,
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, conforme ressalta o art.
14, da Resolução TC 227/2011:
Art. 14: Os prazos estabelecidos, nesta Resolução, para
implementação do sistema de controle interno não eximem os
Poderes e Órgãos, referidos no caput do art. 3º, de observarem a
legislação vigente na execução das respectivas atividades.
Sabe-se que a necessidade do controle transcende da possível
ocorrência de atos ilícitos; primeiro, porque seu objetivo não se
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limita ao combate da ilegalidade, mas também, à necessidade
de organização, eficiência e do desenvolvimento de método na
administração pública; e segundo, dada a indisponibilidade do
sistema de controle interno, o qual deverá se fazer presente a todo
o momento, para a análise dos atos administrativos.
Neste contexto, forçoso concluir que o controle é o requisito primário
mais elementar da administração; Sua função é indispensável no
planejamento e acompanhamento da execução de programas e
no apontamento de falhas e desvios, velando pela boa utilização,
manutenção e guarda dos bens patrimoniais, além de verificar a
perfeita aplicação das normas e princípios adotados e constatar
a veracidade das operações realizadas, mormente as relativas
aos processos licitatórios atinentes a obras e a compra de bens e
serviços na administração pública.
Por meio do controle interno, a administração analisa e avalia
os resultados obtidos e o desempenho dos agentes, compara os
resultados com o que foi planejado ou previsto, objetivando verificar
os retorno alcançado e de sanar possíveis falhas que porventura
tenham ocorrido.
É dele também a responsabilidade pelo planejamento, programação
e controle orçamentário-financeiro; como consequência, cuida
da formulação e execução de programas de governo, avaliando
os planos e realizando os ajustes necessários para que metas e
objetivos previamente delineados sejam devidamente atingidos.
Neste sentido:
Os documentos relativos à escrituração dos atos de receita, despesa
e patrimônio deverão ser arquivados no órgão de contabilidade
analítica e a disposição das autoridades responsáveis pelo
acompanhamento administrativo e fiscalização financeira e dos
agentes incumbidos do controle externo, de competência do Poder
Legislativo e dos Tribunais de Contas.
Por meio do controle interno também é possível detectar eventuais
desvios ou problemas durante a execução de um trabalho, permitindo
a adoção de medidas corretivas na direção dos objetivos traçados
pela organização.
Assim, conclui-se que o controle interno é responsável por conferir
um maior grau de legalidade, eficácia, eficiência e economicidade
aos atos de gestão praticados sob o seu crivo.
Por todo exposto, opta-se por converter a irregularidade em
recomendação à Prefeitura Municipal de Brejetuba para que
proceda à implantação de um sistema de controle interno, nos
termos e prazos propostos pela Resolução TC 257/2011, nos moldes
do artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Por converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano ao
erário, demonstrado no item 4.1 da ITC, no total de R$ 27.400,00
(vinte e sete mil e quatrocentos reais) equivalentes a 14.218,99
VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente
citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do
artigo 162 da Resolução TCE 182/2002 e Termos de Citação nº s
129/2012 (fl. 392) e 413/2012 (fl. 479).
3.2 Pela manutenção das seguintes irregularidades, apontadas
no Relatório de Auditoria Ordinária RAO 39/2010 na Prefeitura
Municipal de Brejetuba no exercício de 2009:
3.2.1 Detalhamento precário de objeto licitado
Base legal: Infringência ao disposto no artigo inciso I do artigo 40
da Lei nº 8.666/93
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.2 Ausência de orçamento prévio detalhado em planilhas
Base Legal: artigo 40, § 2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.3 Contratação de serviços de divulgação e filmagem
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.3.1 Empresa convidada com ramo de atividade
incompatível com objeto licitado. Base legal: artigo 22, § 3º,
da Lei das Licitações
3.2.3.2 Prorrogação indevida de contrato
Base legal: art. 57, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.2.4 Contratação de empresa para locação de ônibus
3.2.4.1 Despesa realizada sem prévio empenho
Base legal: Inobservância ao artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
3.2.4.2 Ausência de elementos necessários à efetiva
liquidação da despesa. (Item 4.2 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o
valor de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais)
equivalentes a 14.218,99 VRTE.
3.2.5 Inclusão de cláusulas restritivas no instrumento
convocatório
Base legal: Inobservância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.6 Contratação de atrações musicais para a XIV Festa de
Emancipação Política de Brejetuba.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.6.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
3.2.6.2 Ausência de justificativa de preço
Base legal: Infringência ao inciso III do art. 26, da Lei 8.666/93.
3.2.6.3 Ausência de parecer técnico ou jurídico
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso VI e parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.
3.2.6.4 Pagamento realizado sem o devido registro contábil
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 36, 89 e 90 da
Lei Federal n 4.320/64.
3.2.7 Ausência de procedimento licitatório
Base legal: Inobservância ao caput do artigo 2º da Lei n. 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.8 Ausência de escritura pública transcrita em Cartório de
Registro de Imóveis
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Itamir Souza
Charpinel – Prefeito Municipal de Brejetuba no exercício de 2009,
pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.2.1. a 3.2.8 e
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 3.2.4.2 deste Voto, condenando, solidariamente
a senhora Celimar Tristão de Souza Uliana, ao ressarcimento
no valor de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais),
equivalente a 14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.4 Por julgar irregulares as contas da senhora Celimar Tristão
de Souza Uliana, Secretária Municipal de Educação de Brejetuba
no exercício de 2009, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado
no item 3.2.4.2. deste Voto, condenando-a, solidariamente com o
senhor Itamir Souza Charpinel, ao ressarcimento no valor de R$
27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a
14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.5 Pela aplicação de multa correspondente a 1.500 VRTE
ao senhor Itamir Souza Charpinel, 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.
3.6 Pela aplicação de multa correspondente a 1.000 VRTE à
senhora Celimar Tristão de Souza Uliana, 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.
3.7 Por recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de
Brejetuba, que seja implantado o sistema de controle interno, a fim
de subsidiar os atos administrativos praticados pela Municipalidade.
3.8 Por determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Brejetuba que:
3.8.1 promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como
os objetos decorrentes das dispensas e inexigibilidades, com nível
de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto
licitado;
3.8.2 promova a devida composição de preços, por meio
de pesquisas e orçamentos detalhados em planilhas, capaz de
evidenciar o preço de mercado do objeto;
3.8.3 adote prazo para que o município promova o registro do
imóvel adquirido por meio do Decreto nº 851/2009, (terreno
medindo 450 metros quadrados situado na avenida José Martinuzzo,
s/nº, Centro, Município de Brejetuba;
3.8.4 observe as regras atinentes a procedimentos de empenhos
descritas na Lei Federal nº 4.320/64 e de licitações públicas, em
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especial, os artigos 38, 3º e 26, bem como proceda a imediata
conciliação da conta caixa em função de pagamentos realizados e
não evidenciados na contabilidade, em especial quanto a matéria
tratada no item 3.2.6.4 deste Voto (Pagamento realizado sem o
devido registro contábil).
VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na
Prefeitura Municipal de Brejetuba, referente ao exercício de 2009,
com base no Plano de Auditoria nº 39/2010 (fls. 01/04) e no Plano
de Auditoria de Engenharia nº 49/2010 (fls. 05/07).
Em razão dos fatos narrados no Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O nº 217/2010 (fls. 08/42), e na Instrução Técnica Inicial nº
1041/2011 (fls. 353/382), o então Conselheiro Relator, Dr. Domingos
Augusto Taufner, votou, às folhas 386/390, pela realização de citação
dos agentes responsáveis em epigrafe, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentasse justificativas necessárias aos indícios
de irregularidades apontadas no sobredito Relatório de Auditoria
Ordinária, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal
de Contas, conforme folha 391.
O Sr. Itamir de Sousa Charpinel - Prefeito Municipal de Brejetuba
foi citado, através do Termo de Citação nº 0129/2012 (fl. 392),
conforme se vê à folha 394, apresentando a esta Corte de Contas,
documentação acostada às folhas 397/472.
Na sequência dos atos e fatos, o então Conselheiro Relator, Dr.
Domingos Augusto Taufner, observou, às folhas 473/474, a ausência
da citação a Sra. Celimar Tristão de Sousa Uliana - Secretária
Municipal de Educação, razão pela qual foi emitida a Decisão
Preliminar TC nº 022/2012 (fl. 478).
A Sra. Celimar Tristão de Sousa Uliana foi citada, através do Termo
de Citação nº 0413/2012 (fl. 479), conforme se vê à folha 481,
apresentando a esta Corte de Contas documentação acostada, às
folhas 484/490.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 1639/2013 (fls.
492/539), opinou pela manutenção das irregularidades constantes
dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.4, 3.1.4.1,
3.1.4.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.6.3, 3.1.6.4, 3.1.7 e
3.1.8, bem como pela conversão dos presentes autos em tomada
de contas especial, em razão de dano ao erário, relativo ao item
3.1.4.2, no valor de R$ 27.400,00 (vinte sete mil e quatrocentos
reais), equivalentes a 14.218,99 VRTE’s, e, por julgar irregulares
as contas do Sr. Itamir Sousa Charpinel, referente aos itens 3.1.1 e
3.1.9, bem como pela imputação de ressarcimento relativamente ao
item 3.1.4.2, condenando solidariamente a Sra. Celimar Tristão de
Sousa Uliana ao ressarcimento do sobredito valor.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de
Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer
exarado, à folha 542, em consonância com a área técnica, opinou
no mesmo sentido.
Registre-se que os presentes autos foram encaminhados para a
relatoria do Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, em razão do então Relator, Conselheiro Dr. Domingos
Augusto Taufner, ter assumido a Presidência deste Egrégio Tribunal
de Contas.
Ato contínuo, na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em
20/08/2014, o Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, em síntese, votou, às folhas 546/592, acompanhando o
posicionamento da área técnica e douto Representante do Parquet
de Contas, bem como pela aplicação de multa no valor de 1.500
VRTE’s para o Sr. Itamir Sousa Charpinel e 1.000 VRTE’s para Sra.
Celimar Tristão de Souza Uliana, com expedição de recomendação e
determinação ao atual Prefeito Municipal de Brejetuba.
Na sequência dos atos e fatos, este Conselheiro Substituto foi
convocado para compor o quórum, com base no parágrafo 1º
do artigo 28, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, tendo
divergido do Eminente Relator, motivo pelo qual apresenta o
presente.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, em sua Instrução
Técnica Conclusiva nº 1639/2013 (fls. 492/539), se manifestou
conclusivamente nos seguintes termos, verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 39/2010 na
Prefeitura Municipal de Brejetuba, relativo ao exercício de 2009,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
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Conclusiva:
3.1.1. Detalhamento precário de objeto licitado (Item 1 desta
ITC).
Base legal: Infringência ao disposto no artigo inciso I do artigo 40
da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.2. Ausência de orçamento prévio detalhado em planilhas
(Item 2 desta ITC).
Base Legal: artigo 40, § 2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.3. Contratação de serviços de divulgação e filmagem.
3.1.3.1. Empresa convidada com ramo de atividade
incompatível com objeto licitado. (Item 3.1 desta ITC).
Base legal: artigo 22, § 3º, da Lei das Licitações.
3.1.3.2 Prorrogação indevida de contrato (Item 3.2 desta
ITC).
Base legal: art. 57, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.4. Contratação de empresa para locação de ônibus.
3.1.4.1 Despesa realizada sem prévio empenho (Item 4.1
desta ITC).
Base legal: Inobservância ao artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.1.4.2 Ausência de elementos necessários à efetiva
liquidação da despesa. (Item 4.2 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) equivalentes a
14.218,9932 VRTE.
3.1.5. Inclusão de cláusulas restritivas no instrumento
convocatório (Item 5. desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.6. Contratação de atrações musicais para a XIV Festa de
Emancipação Política de Brejetuba.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.6.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico (Item 6.1 desta ITC).
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
3.1.6.2 Ausência de justificativa de preço (Item 6.2 desta
ITC).
Base legal: Infringência ao inciso III do art. 26, da Lei 8.666/93.
3.1.6.3 Ausência de parecer técnico ou jurídico. (Item 6.3
desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso VI e parágrafo único
do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.
3.1.6.4 Pagamento realizado sem o devido registro contábil.
(Item 6.4. desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 36, 89 e 90 da Lei
Federal n 4.320/64.
3.1.7. Ausência de procedimento licitatório. (Item 7 desta
ITC).
Base legal: Inobservância ao caput do artigo 2º da Lei n. 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
3.1.8. Ausência de escritura pública transcrita em Cartório de
Registro de Imóveis. (Item 8 desta ITC).
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado no item 3.1.4.2, no valor de R$ 27.400,00 (vinte
e sete mil e quatrocentos reais) equivalentes a 14.218,99 VRTE,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162
da Resolução TCE182/2002 e Termo de Citação 129/2012, fl. 392 e
413/2012, fl. 479.
3.2.2. Julgar irregulares as contas do senhor Itamir Souza
Charpinel - Prefeito Municipal – Prefeito Municipal de Brejetuba
no exercício de 2009, pela prática de ato ilegal presentificado nos
itens 3.1.1. a 3.1.9. e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto nos item 3.1.4.2 desta ITC
condenando, solidariamente a senhora Celimar Tristão de Souza
Uliana, ao ressarcimento no valor de 27.400,00 equivalente a
14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
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3.2.3. Julgar irregulares as contas da senhora Celimar Tristão
de Souza Uliana pela prática de ato ilegal e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário
presentificado no item 3.1.4.2. desta ITC, condenando-a,
solidariamente com o senhor Itamir Souza Charpinel, ao
ressarcimento no valor de R$27.400,00 equivalente a
14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.2.4. Aplicar multa individual ao senhor Itamir Souza
Charpinel e a senhora Celimar Tristão de Souza Uliana, com
amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
3.2.5. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012, ao atual Prefeito Municipal
de Brejetuba, que seja implantado o sistema de controle
interno, a fim de subsidiar os atos administrativos praticados
pela Municipalidade.
3.2.6. Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da
LC 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Brejetuba que:
3.2.6.1 promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como
os objetos decorrentes das dispensas e inexigibilidades, com nível
de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto
licitado;
3.2.6.2 promova a devida composição de preços, por meio
de pesquisas e orçamentos detalhados em planilhas, capaz de
evidenciar o preço de mercado do objeto;
3.2.6.3 seja adotado prazo para que o município envie/promova
o registro do imóvel adquirido por meio do Decreto nº 851/2009,
(terreno medindo 450 metros quadrados situada na avenida José
Martinuzzo, s/nº, Centro, Município de Brejetuba;
3.2.6.4 observe as regras atinentes a procedimentos de empenhos
descritas na Lei Federal nº 4.320/64 e de licitações públicas, em
especial, os artigos 38, 3º e 26, bem como proceda a imediata
conciliação da conta caixa em função de pagamentos realizados e
não evidenciados na contabilidade, em especial quanto a matéria
tratada no item 6.4 - PAGAMENTO REALIZADO SEM O DEVIDO
REGISTRO CONTÁBIL. – grifei e negritei
O douto Representante do Parquet de Contas, nos termos do
Parecer, acostado, a folha 542, em consonância com a área técnica
manifestou no mesmo sentido.
Por seu turno, o Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, votou, às folhas 546/592, nos seguintes termos,
verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Por converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano ao
erário, demonstrado no item 4.1 da ITC, no total de R$ 27.400,00
(vinte e sete mil e quatrocentos reais) equivalentes a 14.218,99
VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente
citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do
artigo 162 da Resolução TCE 182/2002 e Termos de Citação nº s
129/2012 (fl. 392) e 413/2012 (fl. 479).
3.2 Pela manutenção das seguintes irregularidades, apontadas
no Relatório de Auditoria Ordinária RAO 39/2010 na Prefeitura
Municipal de Brejetuba no exercício de 2009:
3.2.1 Detalhamento precário de objeto licitado
Base legal: Infringência ao disposto no artigo inciso I do artigo 40
da Lei nº 8.666/93
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.2 Ausência de orçamento prévio detalhado em planilhas
Base Legal: artigo 40, § 2º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.3 Contratação de serviços de divulgação e filmagem
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.3.1 Empresa convidada com ramo de atividade
incompatível com objeto licitado.
Base legal: artigo 22, § 3º, da Lei das Licitações
3.2.3.2 Prorrogação indevida de contrato
Base legal: art. 57, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.
3.2.4 Contratação de empresa para locação de ônibus
3.2.4.1 Despesa realizada sem prévio empenho
Base legal: Inobservância ao artigo 60 da Lei Federal nº 8.666/93
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Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
3.2.4.2 Ausência de elementos necessários à efetiva
liquidação da despesa. (Item 4.2 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Responsáveis:
Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
Celimar Tristão de Souza Uliana – Secretária Municipal de Educação
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o
valor de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais)
equivalentes a 14.218,99 VRTE.
3.2.5 Inclusão de cláusulas restritivas no instrumento
convocatório
Base legal: Inobservância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I da
Lei nº 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.6 Contratação de atrações musicais para a XIV Festa de
Emancipação Política de Brejetuba.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.6.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
3.2.6.2 Ausência de justificativa de preço
Base legal: Infringência ao inciso III do art. 26, da Lei 8.666/93.
3.2.6.3 Ausência de parecer técnico ou jurídico
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso VI e parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93.
3.2.6.4 Pagamento realizado sem o devido registro contábil
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 36, 89 e 90 da
Lei Federal n 4.320/64.
3.2.7 Ausência de procedimento licitatório
Base legal: Inobservância ao caput do artigo 2º da Lei n. 8.666/93.
Responsável: Itamir Souza Charpinel - Prefeito Municipal
3.2.8 Ausência de escritura pública transcrita em Cartório de
Registro de Imóveis
Base legal: Infringência ao artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Itamir Souza
Charpinel – Prefeito Municipal de Brejetuba no exercício de 2009,
pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.2.1. a 3.2.8 e
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 3.2.4.2 deste Voto, condenando, solidariamente
a senhora Celimar Tristão de Souza Uliana, ao ressarcimento
no valor de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais),
equivalente a 14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.4 Por julgar irregulares as contas da senhora Celimar Tristão
de Souza Uliana, Secretária Municipal de Educação de Brejetuba
no exercício de 2009, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário presentificado
no item 3.2.4.2. deste Voto, condenando-a, solidariamente com o
senhor Itamir Souza Charpinel, ao ressarcimento no valor de R$
27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), equivalente a
14.218,99 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.5 Pela aplicação de multa correspondente a 1.500 VRTE
ao senhor Itamir Souza Charpinel, 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.
3.6 Pela aplicação de multa correspondente a 1.000 VRTE à
senhora Celimar Tristão de Souza Uliana, 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.
3.7 Por recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de
Brejetuba, que seja implantado o sistema de controle interno, a fim
de subsidiar os atos administrativos praticados pela Municipalidade.
3.8 Por determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Brejetuba que:
3.8.1 promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como
os objetos decorrentes das dispensas e inexigibilidades, com nível
de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto
licitado;
3.8.2 promova a devida composição de preços, por meio
de pesquisas e orçamentos detalhados em planilhas, capaz de
evidenciar o preço de mercado do objeto;
3.8.3 adote prazo para que o município promova o registro do
imóvel adquirido por meio do Decreto nº 851/2009, (terreno
medindo 450 metros quadrados situado na avenida José Martinuzzo,
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s/nº, Centro, Município de Brejetuba;
3.8.4 observe as regras atinentes a procedimentos de empenhos
descritas na Lei Federal nº 4.320/64 e de licitações públicas, em
especial, os artigos 38, 3º e 26, bem como proceda a imediata
conciliação da conta caixa em função de pagamentos realizados e
não evidenciados na contabilidade, em especial quanto a matéria
tratada no item 3.2.6.4 deste Voto (Pagamento realizado sem o
devido registro contábil).
Registre-se que, tendo em vista a convocação deste Conselheiro
Substituto na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em
20/08/2014, para compor o quórum com base no parágrafo 1º do
artigo 28 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, manifesteime, em divergência parcial com a posição trazida pelo Eminente
Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, em relação aos
seguintes itens elencados na instrução técnica conclusiva, quais
sejam:
4.2 Ausência de elementos necessários à efetiva liquidação
da despesa - Base legal: Inobservância ao inciso III, § 2º do
artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93 - Responsáveis: Itamir
Souza Charpinel - Prefeito Municipal.
No que se refere a esse item (Ausência de elementos necessários
à efetiva liquidação da despesa), entendo que a irregularidade
subsiste, tendo o Eminente Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna
de Macedo se posicionado adequadamente no que diz respeito à
manutenção da irregularidade, contudo, consta dos autos uma
tabela que foi, no caso, elaborada pela área técnica, na qual existem
valores das notas fiscais e valores totais das mesmas, importando
em R$ 27.400,00, equivalente a 14.218,99 VRTE’s.
Quanto ao entendimento do Eminente Relator, divirjo tão somente
em relação à imputação de ressarcimento, isto porque entendo
que a irregularidade subsiste, porém embora a imputação de
ressarcimento possa sim acontecer, não me parece que a
imputação seria pela totalidade de serviços prestados, sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme tem
admitido nossa jurisprudência pátria, litteris:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO À MUNICIPALIDADE - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA
D’ÀGUA - DIREITO DO PARTICULAR À CONTRAPRESTAÇÃO DEVER MORAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONDER
PELOS SEUS DÉBITOS - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. Demonstrada a entrega da mercadoria, cumpre ao
Poder Público o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, consoante preconiza o art. 333,
inciso II, do CPC. Outrossim, tendo a Administração Municipal se
beneficiado dos serviços prestados, exsurge a obrigação de
pagar o valor correspondente, sob pena de enriquecimento
sem causa, salvo comprovada má-fé por parte do seu executor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - 10% SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE CORRIGIDA - PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. Sedimentou-se a jurisprudência desta Corte no sentido
de que, na ausência de circunstâncias especiais, a fixação dos
honorários advocatícios, quando se tratar de pessoa jurídica de
direito público, deve-se situar no patamar de 10% sobre o valor
da condenação. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DO
ATO MALÉFICO AO ANDAMENTO DO PROCESSO - ARTS. 14 E 17
DO CPC - PEDIDO REJEITADO. Para a configuração da litigância
de má-fé, exige-se a demonstração inequívoca das condutas
inseridas nos incisos dos arts. 14 e 17 do CPC, posto que a boa-fé
se presume, enquanto aquela deve ser amplamente demonstrada.
SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DO MUNÍCÍPIO EM CUSTAS IMPOSSIBILIDADE (LC N. 156/97)- CONFRONTO COM A NORMA DE
REGÊNCIA - REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. Segundo previsão
contida na LC n. 156/97, alterada pela LC n. 161/97 (art. 35, “i”), a
Fazenda Pública está isenta do pagamento das custas processuais.
(TJ-SC - AC: 290516 SC 2003.029051-6, Relator: Rui Fortes, Data
de Julgamento: 30/03/2004, Terceira Câmara de Direito Público) –
grifei e negritei
O fato de não ter havido a regular liquidação de despesa não tem o
condão de fazer presumir que nenhum serviço fora prestado, assim,
sem que se quantifique o valor dos serviços que não foram prestados
em face da ausência de regular liquidação, impõe o afastamento do
ressarcimento.
Afinal, não houve demonstração cabal do adentramento de valores
ao patrimônio do particular, em prejuízo do erário, em razão da
ausência de liquidação, por esta razão, acompanhando o Eminente
Relator quanto à manutenção da irregularidade, entretanto, divirjo,
quanto à imputação de ressarcimento, motivo pelo qual apesar
de manter a irregularidade, afasto o ressarcimento a ela
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relativo.
6.1 Ausência de exclusividade na contratação de show
artístico - Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III da
Lei 8.666/93.
Quanto a esse item (Ausência de exclusividade na contratação
de show artístico), no que se refere à contratação por meio
de empresário exclusivo, há informação na Instrução Técnica
Conclusiva de que os gestores teriam uma carta, isto é, seria
uma prestação de serviço com carta precária de representação.
Deste modo, a contratação se estabelece diretamente com o
artista, em face do mandato exercido, conforme leciona Ércio de
Arruda Lins, verbis:
Veja que o termo empresário não pode ser confundido
com intermediário. Aquele gerencia os negócios de artistas
determinados, numa relação contratual duradoura. O último,
intermedia qualquer artista, sempre numa relação pontual e
efêmera. – grifei e negritei
Desta forma, nota-se que a inviabilidade de licitação ocorre
quando o artista é contratado diretamente ou através de
um empresário exclusivo, o que não impede que se contrate
via instrumento de mandato, na forma da Lei nº 8.666/93.
Neste sentido, em outros autos, votei pela possibilidade de que
isso ocorresse como se instrumento de mandato fosse, que é
a carta de representação, assim, nesse particular, peço vênia
ao Eminente Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
mantendo a coerência como venho votando em outras situações,
para divergir do posicionamento do Eminente Relator e afastar a
presente irregularidade.
Ante o exposto, acompanho, parcialmente, o posicionamento
da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do
Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de
Macedo e VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio
Tribunal de Contas assim delibere:
a) Seja mantida a irregularidade constante do Relatório
de Auditoria Ordinária RAO nº 39/2010, relativa ao item
3.1.4.2 - Ausência de elementos necessários à efetiva
liquidação da despesa. (item 4.2 da ITC nº 1639/2013),
porém, afastando o ressarcimento ao erário, no valor de R$
27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), equivalente
a 14.218,99 VRTE’s, em face das razões antes expendidas;
b) Seja afastada a irregularidade constante do Relatório
de Auditoria Ordinária RAO nº 39/2010, referente ao seguinte
item 3.1.6.1- Ausência de exclusividade na contratação de
show artístico (item 6.1 da ITC nº 1639/2013);
c) Sejam considerados irregulares os atos de gestão
do senhor Itamir Sousa Charpinel – Prefeito Municipal de
Brejetuba, no exercício de 2009, em razão da manutenção
das irregularidades descritas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.1,
3.1.3.2, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.5, 3.1.6.2, 3.1.6.3, 3.1.6.4, 3.1.7
e 3.1.8, pelas razões acima expendidas, apenando-o com multa
pecuniária no valor de 1.500 VRTE’s;
d) Sejam considerados irregulares os atos de gestão da
senhora Celimar Tristão de Sousa Uliana, Secretária Municipal
de Educação de Brejetuba, no exercício de 2009, em razão da
irregularidade, relativa ao item 3.1.4.2 da Instrução Técnica
Conclusiva nº 1639/2013, apenando-a com multa pecuniária
de 1.000 VRTE’s;
e) Seja expedida RECOMENDAÇÃO, com base no inciso XXXVI,
do artigo 1º, da Lei Complementar nº 621/2012, ao atual Prefeito
Municipal de Brejetuba, no sentido de que implante o sistema
de controle interno, a fim de subsidiar os atos administrativos
praticados pela municipalidade;
f) DETERMINE, com amparo no inciso III, do artigo 57 da
Lei Complementar nº 621/2012, ao atual Prefeito Municipal de
Brejetuba que:
1 - Promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como os
objetos decorrentes das dispensas e inexigibilidades, com nível
de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto
licitado;
2 - Promova a devida composição de preços, por meio de
pesquisas e orçamentos detalhados em planilhas, capaz de
evidenciar o preço de mercado do objeto;
3 - Adote prazo para que o município promova o registro do
imóvel adquirido por meio do Decreto nº 851/2009, (terreno
medindo 450 metros quadrados situado na Avenida José
Martinuzzo, s/nº, Centro, Município de Brejetuba);
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4 - Observe as regras atinentes aos procedimentos de empenhos
descritos na Lei Federal nº 4.320/64 e de licitações públicas, em
especial, os artigos 38, 3º e 26, bem como proceda a imediata
conciliação da conta caixa em função de pagamentos realizados e
não evidenciados na contabilidade, em especial quanto a matéria
tratada no item 6.4 (Pagamento realizado sem o devido registro
contábil), da Instrução Técnica Conclusiva nº 1639/2013.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1988/2010, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
realizada no dia vinte de agosto de dois mil e quatorze, por
maioria, nos termos do voto vencedor do Conselheiro Convocado
Marco Antonio da Silva:
1. Considerar irregulares os atos de gestão dos Srs. Itamir
Sousa Charpinel e Celimar Tristão de Sousa Uliana, aplicandolhes, respectivamente, multa de 1.500 VRTE e de 1.000 VRTE;
2. Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Brejetuba, no
sentido de que implante o sistema de controle interno, a fim de
subsidiar os atos administrativos praticados pela municipalidade;
3. Determinar ao atual Prefeito que:
3.1. Promova a descrição dos objetos licitatórios, bem como os
objetos decorrentes das dispensas e inexigibilidades, com nível
de detalhamento necessário para a exata identificação do objeto
licitado;
3.2. Promova a devida composição de preços, por meio de
pesquisas e orçamentos detalhados em planilhas, capaz de
evidenciar o preço de mercado do objeto;
3.3. Adote prazo para que o município promova o registro do
imóvel adquirido por meio do Decreto nº 851/2009;
3.4. Observe as regras atinentes aos procedimentos de
empenhos descritos na Lei Federal nº 4.320/64 e de licitações
públicas, em especial, os artigos 38, 3º e 26, bem como proceda
a imediata conciliação da conta caixa em função de pagamentos
realizados e não evidenciados na contabilidade, em especial
quanto a matéria tratada no item 6.4;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido, parcialmente, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, que acompanhou na íntegra o parecer
ministerial.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas e o
Conselheiro convocado 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, 20 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
COMUNICADO
Comunicamos que a 41ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara
deste Tribunal ocorrerá, no dia 19/11/2014, quarta-feira,
excepcionalmente, às 11h.
www.tce.es.gov.br
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[ATOS DOS RELATORES]

Desembargadores
Pedro Valls Feu Rosa e
Sérgio Bizzoto Pessoa de
Mendonça.

3.1

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR - 1928/2014
PROCESSO TC: 3076/2014
JURISDICIONADO: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo – Encargos Gerais – Precatórios
Municipais
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIOS:
2013
RESPONSÁVEIS:
Pedro Valls Feu Rosa – Desembargador
(1/1/2013 a 18/12/2013)
Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça
–
Desembargador
(19/12/2013
a
31/12/2013)
Trata o presente processo de Prestação de Contas Anual – PCA do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Encargos
Gerais – Precatórios Municipais, exercício de 2013, de
responsabilidade dos Srs. Pedro Valls Feu Rosa e Sergio Bizzotto
Pessoa de Mendonça.
Às fls. 45/46 consta a Instrução Técnica Inicial nº 1590/2014
elaborada pela 9ª Secretaria de Controle Externo sugerindo a
citação dos responsáveis em razão dos achados de auditoria
apontados adiante:
Responsável:
Itens:
Irregularidade:
Desembargadores Pedro Valls
RECOLHIMENTO DE
Feu Rosa e Sérgio Bizzoto
3.1
CONTRIBUIÇÕES
Pessoa de Mendonça.
PREVIDENCIÁRIAS:
inconsistência na
evidenciação de
pagamento aos regimes de
previdência.
Desembargadores Pedro Valls
ANÁLISE NAS CONTAS
Feu Rosa e Sérgio Bizzoto
7
JUDICIAIS: inconsistência
Pessoa de Mendonça.
na movimentação das
contas judiciais para
pagamento de precatórios.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art.
56, Incisos II e art. 63, Inciso I da Lei Complementar nº LC
621/2012, razão pela qual, DETERMINO a CITAÇÃO dos Sr.
Pedro Valls Feu Rosa e Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as razões que
entenderem necessárias quanto aos fatos narrados na Instrução
Técnica Inicial ITI 1590/2014.
A fim de subsidiar o contraditório e a ampla defesa, deverão
ser enviadas cópias da Instrução Técnica n° 1590/2014 e do
Relatório Técnico Contábil 386/2014, juntamente com o Termo
de Citação.
Vitória/ES 14 de novembro de 2014.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1929/2014
PROCESSO TC:
3077/2014
JURISDICIONADO: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo – Encargos Gerais – Precatórios
Estaduais
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIOS:
2013
RESPONSÁVEIS:
Pedro Valls Feu Rosa – Desembargador
(1/1/2013 a 18/12/2013)
Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça
–
Desembargador
(19/12/2013
a
31/12/2013)
Trata o presente processo de Prestação de Contas Anual – PCA do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Encargos
Gerais – Precatórios Estaduais, exercício de 2013, de
responsabilidade dos Srs. Pedro Valls Feu Rosa e Sergio Bizzotto
Pessoa de Mendonça.
Às fls. 42/43 consta a Instrução Técnica Inicial nº 1589/2014
elaborada pela 9ª Secretaria de Controle Externo sugerindo a
citação dos responsáveis em razão dos achados de auditoria
apontados adiante:
Responsável:

Itens:

Irregularidade:
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Desembargadores
Pedro Valls Feu Rosa e
Sérgio Bizzoto Pessoa de
Mendonça.

7

RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS:
ausência de evidenciação,
no arquivo 05-15-BALVER,
dos pagamentos patronais
relativos aos precatórios
estaduais, como também não
há notas explicativas que
esclareçam a peculiaridade
dos recolhimentos ao instituto
de previdência social.
ANÁLISE
NAS
CONTAS
JUDICIAIS: constatação das
saídas de recursos das contas
judiciais que indicaram o
próprio Tribunal de Justiça
como beneficiário, quando
deveriam ser para pagamento
de precatórios estaduais.

O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 56,
Incisos II e art. 63, Inciso I da Lei Complementar nº LC 621/2012,
razão pela qual, DETERMINO a CITAÇÃO dos Sr. Pedro Valls
Feu Rosa e Sergio Bizzotto Pessoa de Mendonça, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as razões que entenderem
necessárias quanto aos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial
ITI 1589/2014.
A fim de subsidiar o contraditório e a ampla defesa, deverão ser
enviadas cópias da Instrução Técnica n° 1589/2014 e do Relatório
Técnico Contábil 360/2014, juntamente com o Termo de Citação.
Vitória, 14 de novembro de 2014.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
PROTOCOLO: TC-50116/2014-1
REF. PROCESSO: TC-6941/2009
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
INTERESSADO: EDSON HENRIQUE PEREIRA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
RELATOR: CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fica o Sr. EDSON HENRIQUE PEREIRA notificado do r. despacho
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, que deferiu o
pedido de extração de cópia dos autos.
Em 13/11/2014.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria N nº 021/2011)
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 076/2014
PROCESSO: TC - 7582/2012
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES DE MIMOSO DO SUL – IPREV MIMOSO DO SUL
RESPONSÁVEIS: LÚCIA MARIA FONTES GOMES E OUTROS
Ficam as pessoas jurídicas Caster Consultoria e Representações
Ltda e Pública Administração e Planejamento Ltda, nas pessoas
de seus representantes legais, CITADAS da Decisão Monocrática
Preliminar DECM-958/2014, prolatada no processo em epígrafe,
que trata de Representação, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresentem suas defesas, quanto às
possíveis irregularidades que lhe foram atribuídas.
Ficam os interessados cientificados de que poderão exercer suas
defesas por todos os meios em Direito admitidos e, querendo,
exercerem o direito de sustentação oral, devendo ser observados
os requisitos do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando
do julgamento/apreciação dos presentes autos, cuja data será
publicada previamente no Diário Eletrônico deste Tribunal, por meio
da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do
referido diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa e da publicidade. Igualmente, ficam informados os citados
de que as demais comunicações pós-citação, inclusive as relativas
ao resultado do julgamento/apreciação do processo, serão feitas na
forma dos artigos 360 e 362 do Regimento Interno, ou seja, pela
Imprensa Oficial deste Tribunal.
www.tce.es.gov.br
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Ficam, ainda, alertados os citados que a ausência de manifestação
resulta na declaração de sua revelia, nos termos do art. 157, § 7°
do Regimento Interno.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 14 de novembro de 2014.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº. 021/2011)
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
OBJETO:
PERÍODO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

INTERESSADO:

ADVOGADO :

11373/2014
REPRESENTAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2014
2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
JAIME BORLINI JUNIOR – SECRETÁRIO DE
TRANSPSORTES E SERVIÇOS URBANOS
(INTERINO) - SETRANS
secretario.infra@aracruz.es.gov.br
IDELBLANDES ZAMPERLINI - PRESIDENTE
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
licitação@aracruz.es.gov.br
AMBITEC S.A.
Estrada Vicinal Elídio Cheruti s/n, Guará, SP
– CEP 15480-000
licitaçoes@grupoambipar.com.br.
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO – OAB/SP
324.327

1. Tratam os autos de representação encaminhada a este E. Tribunal
de Contas pela sociedade empresária AMBITEC S.A., visando
o Edital de Concorrência Pública CP 004/2014, Processo
Administrativo nº 4.842/2014, do tipo menor peço global (por
lote), pelo regime de empreitada por preços unitários, lançado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ tendo como objeto “a
contratação de empresa de engenharia objetivando a execução dos
serviços integrantes do sistema de manejo de resíduos sólidos
urbanos no Município de Aracruz, ES”.
2. Diz a representante em sua exordial que o edital contém vícios
tais como o objeto, a ausência de licença ambiental para operação
provisória de transbordo, ausência de comprovação de patrimônio
líquido ou capital sócia e nos itens 12.4.3 e 12.4.4 – Qualificação
Técnica, requerendo o sobrestamento liminar da licitação.
É o sucinto relatório. DECIDO.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. LICITANTE. P.M.ARACRUZ, CP
004.2014. SERVIÇOS DE MANEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS. ILEGALIDADES NO EDITAL. LICITAÇÃO EM
ANDAMENTO. ENTREGA DAS PROPOSTAS EM 11.12.2014.
NÃO CONCESSÃO DA CAUTELAR. NOTIFICAÇÃO.
1. Conheço, recebo e determino o processamento do feito como
representação, nos termo do art. 998, § 1º Inciso VI e art. 100 da
Lei Complementar 621/2012.
2. Consoante informado na exordial e confirmado hoje no sítio da
Prefeitura Municipal de Aracruz - http://www.aracruz.es.gov.br/
licitacao/1053/ - o certame licitatório está com data aprazada para
entrega das propostas pelos licitantes para o dia 11.12.2014, às
13:00 horas.
Ausente, pois, neste momento, o periculum in mora, em razão do
que nego, por ora, o pedido cautelar.
3. Observo ainda que existem outras representações em andamento
nesta Corte de Contas (Processos TC-6573/2014 e seus apensos
TC-8560/2014, TC-8629/2014 e TC 8862/2014) tendo como objeto
o mesmo certame licitatório.
4. Ante o exposto, nos termos do art. 306 e seguintes da Resolução
261/2013, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO com urgência,
preferencialmente por meio eletrônico, dos Srs. JAIME BORLINI
JUNIOR, SECRETÁRIO DE TRANSPSORTES E SERVIÇOS URBANOS
(INTERINO) – SETRANS e IDELBLANDES ZAMPERLINI,
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ambos
da Prefeitura Municipal de Aracruz, para, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias apresentem as justificativas e documentos que
julgarem necessários.
Por fim, cumpridas as etapas iniciais, sejam os autos encaminhados
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para instrução
do feito em idêntico prazo, após a remessa das justificativas e
documentos do jurisdicionado.
Acatada esta decisão pelo Plenário, comunique-se, preferencialmente
por meio eletrônico, aos patronos das Representantes.
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Cientifique-se a parte representante do teor da decisão.
É como DECIDO.
Vitória ES 14 de novembro de 2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1694/2014
PROCESSO TC: 8874/2014
PROCEDÊNCIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME
Considerando a documentação contida na presente instrução
processual, DETERMINO, nos termos do artigo 63, inciso III da LC
621/12, a NOTIFICAÇÃO do Senhor José Antônio Bazelatti a fim
de conceder-lhe oportunidade para oferecimento de contrarrazões
ao Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas,
conforme previsto no artigo 156 da Lei Complementar nº 621/2012,
fixando para tanto o prazo de 30 (trinta) dias.
Para tanto, mister encaminhar ao interessado, juntamente com o
Termo de Notificação, cópia desta Decisão e dos documentos de
folhas 01 a 47 destes autos.
Após, remetam-se os autos à SEGEX para os impulsos seguintes, na
forma regimental.
Em 09 de outubro de 2014.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator
REPUBLICADO POR HAVER INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Resumo do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2010
Processo TC-7106/2010
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: VISEL Vigilância e Segurança Ltda.
OBJETO: Reequilíbrio econômico e financeiro no mês de dezembro
referente ao adicional de periculosidade e alteração de valor da mão
de obra, conforme a Convenção Coletiva da Categoria, retroativo
a janeiro de 2014; alteração na escala e horário de prestação de
serviços, com supressão do intervalo intrajornada, assim como a
prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, referente
ao Contrato nº 032/2010, que versa sobre a prestação de serviços
de vigilância e segurança do prédio central, auditório e pátio de
estacionamento deste Tribunal de Contas, incluindo o serviço de
Botão do Pânico.
VIGÊNCIA: prorrogado em 12 meses, a partir de 17 de novembro
de 2014.
PREÇO MENSAL: o valor no mês de dezembro de 2013, referente
ao acréscimo de valor do adicional de periculosidade, a importância
de R$51.803,87 (cinquenta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta
e sete centavos); a partir de janeiro de 2014, a importância de
R$57.426,03 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais
e três centavos); a partir de novembro de 2014, a importância de
R$ 55.289,28 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais
e vinte e oito centavos).
Vitória, 13 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 294
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012, e
Considerando os termos do Edital nº 1 - TCE/ES, de 19 de setembro
de 2013, que tornou pública a realização do concurso público para
provimento de vagas no cargo de Analista Administrativo;
Considerando a classificação final dos candidatos, homologada por
meio do Edital nº 9 - TCE/ES, de 28 de fevereiro de 2014, publicado
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 28 de fevereiro de 2014,
e observando os requisitos legais;
Considerando, por fim, a desistência por escrito do candidato
Rodolfo Peixoto Pimentel, constante no Processo TC- 5660/2013;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, nos termos do inciso I do artigo 12 da
Lei Complementar nº 46, de 31/1/1994, o candidato abaixo
relacionado, habilitado em concurso público para o cargo de Analista
Administrativo.
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 17 de novembro de 2014
Área 7 – Tecnologia da Informação
CLASSIFICAÇÃO
6ª

NOME
Bruno Augusto Garcia da Silva

Art. 2º. O candidato deverá providenciar os exames de rotina
e laudos especializados listados abaixo para, após a retirada da
Guia de Inspeção Médica - GIM na 3ª SAD e agendamento prévio
da perícia médica oficial pelo telefone 0800-283-6640 ou no
endereço eletrônico www.ipajm.es.gov.br, submeter-se à avaliação
admissional do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado do Espírito - IPAJM, situado na rua Desembargador José
Batalha, 121, bairro Consolação, Vitória – ES:
a) Exames de rotina: hemograma, glicemia, colesterol total,
triglicérides, VDRL, eletrocardiograma para concursados acima de
35 anos (com laudo), Raio X do tórax (com laudo):
b)
Laudos
especializados:
dermatológico,
psiquiátrico,
cardiológico,
odontológico,
ortopédico,
oftalmológico,
otorrinolaringológico;
c) Todos os laudos deverão ter o carimbo do médico especialista de
cada área.
Art. 3º. Após a realização da perícia médica admissional, o
candidato deverá, além de atender aos requisitos básicos para
investidura no cargo, apresentar-se na 3ª SAD com os documentos
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listados abaixo:
a) Cópia simples acompanhadas dos originais:
a.1) Carteira de Identidade - RG;
a.2) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
a.3) Comprovante de residência;
a.4) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
a.5) Certidão de Nascimento ou de casamento;
a.6) Diploma;
a.7) Carteira de Categoria Profissional, se for inscrito;
a.8) Certificado de Reservista ou comprovante de quitação militar
(para o sexo masculino);
b) Declaração de aptidão física e mental emitida pelo IPAJM;
c) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio;
d) Curriculum Vitae;
e) 1 foto 3x4(digitalizada, colorida, com fundo branco);
f) Nº de PIS/PASEP (se cadastrado);
g) Declaração de não acumulação de cargos (disponível na 3ª SAD).
h) Documento oficial da PREVES constando a opção ou não do
servidor na Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo
- PREVES.
Vitória, 14 de outubro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

www.tce.es.gov.br

