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PARECER/CONSULTA TC-015/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7532/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
ASSUNTO - CONSULTA
RESPONSÁVEL - ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
EMENTA: CUSTEIO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES
EFETIVOS,
COMISSIONADOS
E
ESTAGIÁRIOS
PELO
PODER PÚBLICO – DESPESA DE INTERESSE PÚBLICO POSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO A SER FEITA MEDIANTE
LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO DO PARECER-CONSULTA TC136/1994.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7532/2013,
em que o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município da Serra, Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana,
formula consulta a este Tribunal, questionando acerca do custeio
de uniformes pelo Poder Público tanto para os servidores efetivos,
quanto os comissionados e estagiários.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo
Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei
Complementar Estadual nº 621/12.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de novembro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, preliminarmente, conhecer
da consulta, e no mérito, responder os questionamentos elaborados
pelo Consulente nos termos da Instrução Técnica OT-C 91/2013, da
8ª Secretaria de Controle Externo, firmada pela Auditora de Controle
Externo, Sra. Maria Clara Seabra de Mello Costa, revogando-se o
Parecer Consulta TC-136/1994, dando ciência ao interessado.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Consulta formulada a esta Corte
de Contas pelo Senhor Alexandre Camilo Fernandes Viana,
Presidente do Instituto de Previdência da Serra – IPAS, nos
seguintes termos :
É juridicamente correto o custeio de uniformes pelo Poder Público
tanto para os servidores efetivos, quanto os comissionados e

estagiários?
A 8ª Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica OT-C nº
91/2013, fls. 12 a 16, reconhecendo que estão presentes os
requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I,II, III, IV
e V do § 1º do art. 122 da Lei Complementar nº 621/2012, da
presente consulta, manifestando-se pelo seu CONHECIMENTO.
Quanto à matéria suscitada, ainda que exista Parecer-consulta
n. 136/94, deste Tribunal, indicando sentido contrário, sob o
argumento principal de que se estaria beneficiando alguns
com o dinheiro de todos, entendeu a Área Técnica que tal posição
é equivocada e merece ser revogada.
Alega que o uso de uniformes, em qualquer ambiente de trabalho,
tanto público quanto privado, auxilia a criar um ambiente
profissional e elimina eventuais excessos e inadequações nos
vestuários dos trabalhadores. A profissionalização na vestimenta
dos servidores pode refletir positivamente na imagem do órgão
ou empresa, além de facilitar aos cidadãos a identificação do
agente público e do órgão ao qual está vinculado. E, em tempos
de avanços na concretização do princípio da transparência, este
passa a ser um aspecto extremamente relevante da questão.
Ressalta que os uniformes não são tidos como uma benesse para
os servidores, e sim, instrumentos de trabalho, como são as
mesas, os computadores, os quadros e canetas (para professores),
etc. E, como os demais exemplos citados, caracterizam, por essa
razão, interesse público na despesa a ser efetuada.
Ressalta também que, assim como com qualquer despesa
pública, devem ser obedecidos os princípios administrativos
pertinentes, em especial, o da razoabilidade. A aquisição deve ser
feita mediante licitação e em quantitativo razoável, para estrito
atendimento da demanda.
Alerta que os uniformes não podem ser, de forma alguma, meio
para promoção pessoal, não podendo, portanto, conter símbolos,
cores, ou quaisquer imagens, que remetam a figura do gestor ou de
qualquer partido político, bem como ser prudente a instituição de
um termo de responsabilidade e previsão de devolução dos
uniformes ao final de um período adequado e ao final do vínculo,
em especial quando forem fornecidos uniformes para comissionados
e estagiários. Sobre estes últimos, não vislumbram empecilho
ao fornecimento do vestuário, uma vez adotados os referidos
procedimentos.
Por fim, observa que, em relação aos institutos de previdência,
caso optem por realizar tal despesa, esta deverá ser feita com
os recursos da taxa de administração, os quais são destinados
a cobrir as despesas administrativas e de operacionalização
dos institutos.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer PPJC
3550/2014, fls. 20 a 24, da lavra do Procurador Especial de Contas
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, coadunando-se com
o entendimento exarado pela 8ª Secretaria de Controle Externo,
consubstanciado na Orientação Técnica de Consulta OTC 91/2013,
inclusive no que concerne à revogação expressa do Parecer
Consulta nº 136/94, com o seguinte adendo :
Existência de ato regulamentar estabelecendo, como disciplina
mínima: a) o fornecimento de uniformes deve respeitar ao princípio
da igualdade, sendo acessível a todos àqueles que estiverem na
mesma ocupação; b) os modelos e padrões dos uniformes não
devem conter símbolos, cores, nomes, ou quaisquer imagens que, de
alguma forma, podem ser objeto de promoção pessoal ou partidária;
c) instituição de “termos de responsabilidade” onde os servidores
se responsabilizariam pelo bom uso, zelo, guarda, conservação e
limpeza dos uniformes; d) previsão de compromisso de devolução
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dos uniformes ao final de período estabelecido, bem como ao final
do vínculo funcional, quando se tratar de situações de vínculos
precários com a Administração Pública, como os casos de servidores
comissionados e estagiários; e, e) previsão de ressarcimento ao
erário nos casos de perda ou perecimento dos uniformes, desde
que, comprovada a culpa do servidor;
É o relatório.
EMENTA:
CONSULTA.
PREFEITURA
MUNICIPAL.
CUSTEIO
DE
UNIFORMES PELO PODER PÚBLICO TANTO PARA OS
SERVIDORES EFETIVOS, QUANTO OS COMISSIONADOS E
ESTAGIÁRIOS. CONHECER.
VOTO
Ante todo o exposto, concordando integralmente com a Área
Técnica e Ministério Público de Contas, inclusive no que concerne
ao adendo sugerido, VOTO pelo CONHECIMENTO da presente
Consulta, e, no mérito, sejam respondidos os questionamentos
elaborados pelo Consulente nos termos da Instrução Técnica OT-C
91/2013.
VOTO também pela revogação do Parecer Consulta 136/1994.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente Decisão.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE CONSULTA OTC Nº 91/2013
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Sr. Alexandre
Camilo Fernandes Viana, Diretor Presidente do IPS, no sentido de
ser respondido o seguinte questionamento:
É juridicamente correto o custeio de uniformes pelo Poder Público
tanto para os servidores efetivos, quanto os comissionados e
estagiários?
É o relatório.
II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de adentrar ao mérito da questão, é mister apreciar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade. Com efeito, encontrase o seguinte no art. 122 da Lei Complementar n. 621/2012 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo LOTCEES):
Art. 122 [...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente.
[...]
No tocante ao requisito constante no art. 122, § 1º, I, verifica-se
que a definição de autoridade competente encontra suas balizas nos
incisos I a VII, do caput do referido dispositivo:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública,
empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo
controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios.
[grifo nosso]
[...]
De fato, sendo o consulente Diretor Presidente do Instituto de
Previdência da Serra e estando devidamente qualificado nos autos,
donde consta seu nome legível, assinatura e cópia do Decreto n.
1992/2013, mediante o qual foi nomeado para o cargo em questão,
encontra-se atendido o primeiro requisito.
Quanto à matéria suscitada pelo consulente, entende-se que há
pertinência com a atuação deste Tribunal (art. 122, § 1º, II), posto
tratar-se de questionamento que envolve a concepção de despesa
pública.
Ademais, o tema em debate gera reflexos para a Administração
Pública Direta e Indireta do Estado, pois trata da correta
aplicação da legislação pertinente, bem como, em identificar a
existência ou não de interesse público na despesa em debate. Resta
atendido, destarte, o disposto no art. 122, § 3º, da referida lei, que
assim estabelece:
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Art. 122 [...]
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta
dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da
repercussão da matéria no âmbito da administração pública,
com conteúdo que possa ter reflexos sobre a administração direta e
indireta do Estado ou dos Municípios. [grifo]
Constata-se, outrossim, que há indicação precisa da dúvida (art.
122, § 1º, III) e que tal foi formulada em tese (art. 122, § 1º, IV),
conforme se depreende da leitura do Relatório.
Nesse caminho, foram indicados os dispositivos legais sobre os quais
pairam a dúvida, a saber, os arts. 1º e 6º da Lei n. 9.717/98, bem
como art. 14 da Portaria MPS n. 402/2008, restando atendida a
exigência do art. 122, caput, do diploma legal em questão.
Ademais, constata-se que o feito se encontra instruído com parecer
do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade
consulente, em atenção ao disposto no art. 122, § 1º, V, da LOTCEES.
Isto posto, reconhecendo que estão presentes os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 122 da LC n. 621/2012, sugere-se
o conhecimento da presente consulta.
III MÉRITO
A fim de responder à indagação feita a esta Corte, faz-se necessário
precisar se a despesa pretendida – aquisição de uniformes para
servidores – reveste-se ou não de interesse público.
Outro ponto relevante é a existência do Parecer-consulta n. 136/94,
deste Tribunal, o qual veda a referida despesa, sob o argumento
principal, dentre outros, de que se estaria beneficiando alguns com
o dinheiro de todos.
Com todo respeito, entendemos equivocada a posição externada no
Parecer-consulta n. 136/94. Não se trata de beneficiar alguns, mas
sim, a própria Administração Pública.
O uso de uniformes, em qualquer ambiente de trabalho, tanto
público quanto privado, auxilia a criar um ambiente profissional
e elimina eventuais excessos e inadequações nos vestuários dos
trabalhadores. A profissionalização na vestimenta dos servidores
pode refletir positivamente na imagem do órgão ou empresa,
além de facilitar aos cidadãos a identificação do agente público
e do órgão ao qual está vinculado. E, em tempos de avanços na
concretização do princípio da transparência, este passa a ser um
aspecto extremamente relevante da questão.
Assim, nesse contexto, os uniformes não são tidos como uma benesse
para os servidores, e sim, instrumentos de trabalho, como são as
mesas, os computadores, os quadros e canetas (para professores),
etc. E, como os demais exemplos citados, caracterizam, por essa
razão, interesse público na despesa a ser efetuada.
Ressalte-se que, assim como com qualquer despesa pública,
devem ser obedecidos os princípios administrativos pertinentes, em
especial, o da razoabilidade. A aquisição deve ser feita mediante
licitação e em quantitativo razoável, para estrito atendimento da
demanda.
Alertamos que os uniformes não podem ser, de forma alguma,
meio para promoção pessoal, não podendo, portanto, conter
símbolos, cores, ou quaisquer imagens, que remetam a figura
do gestor ou de qualquer partido político. Parece-nos prudente
ainda a instituição de um termo de responsabilidade e previsão de
devolução dos uniformes ao final de um período adequado e ao final
do vínculo, em especial quando forem fornecidos uniformes para
comissionados e estagiários. Sobre estes últimos, não vislumbramos
empecilho ao fornecimento do vestuário, pois, como expusemos,
se a Administração Pública optar pelo uso de uniformes por seus
servidores, os mesmo serão instrumentos de trabalho, alcançando a
todos os que laborem no setor ou órgão.
Por fim, observamos que, em relação aos institutos de previdência,
caso optem por realizar tal despesa, esta deverá ser feita com os
recursos da taxa de administração, os quais são destinados a cobrir
as despesas administrativas e de operacionalização dos institutos.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta
e, quanto ao mérito, responde-se nos termos anteriormente
expostos. Em razão do opinamento acima exposto, sugerimos ainda
a revogação expressa do Parecer-consulta n. 136/94.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 04 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui Presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER/CONSULTA TC-009/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6531/2011
INTERESSADO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESPÍRITO SANTO – DER
ASSUNTO - CONSULTA
RESPONSÁVEL - TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
EMENTA: COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DO
ISSQN – ROL DOS SERVIÇOSTAXATIVO - ENQUADRAMENTO
DE OUTROS SERVIÇOS IDÊNTICOS AOS EXPRESSAMENTE
PREVISTOS É ADMITIDO PELO STJ - A COMPETÊNCIA
MUNICIPAL PARA INSTITUIR IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA SERÁ A MESMA DA PREVISTA
NO ITEM INTERPRETADO, OU SEJA, SE HOUVER PREVISÃO
ESPECÍFICA, NOS TERMOS DOS INCISOS E PARÁGRAFOS DO
ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003, SERÁ O
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CASO CONTRÁRIO,
CAIRÁ NA REGRA GERAL, QUE É O MUNICÍPIO ONDE ESTÁ
LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO PRESTADOR, NOS
TERMOS CONCEITUADOS PELO ARTIGO 4º - SOBRE SERVIÇOS
NÃO LISTADOS NA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
116/2003 NÃO INCIDE ISSQN.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6531/2011,
em que a Diretora Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo – DER-ES, Sra. Tereza Maria Sepulcri
Netto, formula consulta a este Tribunal, questionando acerca da
competência tributária para cobrança do ISSQN sobre serviços não
listados no rol do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, isto é,
se a competência tributária do referido tributo pertence ao Município
em que ocorreu o fato gerador ou àquele em que se encontra o local
do estabelecimento da prestadora de serviço.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo
Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei
Complementar Estadual nº 621/12.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e quatorze, à unanimidade, acolhendo o voto
do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
preliminarmente, conhecer da consulta, para, no mérito, respondêla nos termos da Orientação Técnica em Consulta nº 86/2013, da 8ª
Secretaria de Controle Externo, firmada pela Auditoria de Controle
Externo Renata Pinto Coelho Vello, abaixo transcritos:
Instrução Técnica em Consulta Nº 86/2013
I RELATÓRIO
Tratam os autos de consulta formulada pela Sra. Tereza Maria
Sepulcri Netto Casotti, Diretora Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo-DER-ES,
solicitando a resposta para a seguinte indagação:
Considerando o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº
116/2003 que estabelece o lugar da sede da empresa como local
de recolhimento do ISSQN; considerando a grande divergência
jurisprudencial e doutrinária acerca da competência tributária
para cobrança do ISSQN sobre os serviços não listados no rol do
dispositivo supramencionado; vimos nos termos do art. 1º - XVII da
Lei Complementar nº 32/93, CONSULTAR a essa colenda Corte de
Contas quanto à interpretação incidente sobre o tema exposto, qual
seja, a competência tributária sobre o aludido tributo pertencer ao
Município onde se deu o fato gerador ou àquele em que encontra o
local do estabelecimento da prestadora do serviço.
É o relatório.
II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de adentrar no mérito, é necessário apreciar se estão presentes
os requisitos de admissibilidade. Com efeito, encontra-se o seguinte
no artigo 96, da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – RITCEES, então
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vigente):
Art. 96. A consulta deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I – ser subscrita por autoridade competente;
II – referir-se a matéria de competência do Tribunal;
III – conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV – ser formulada em tese;
V – conter o nome legível, a assinatura e a qualificação do consulente.
No tocante ao requisito constante do inciso I acima referenciado,
verifica-se que a definição de autoridade competente encontra suas
balizas no artigo 95, inciso I, do referido diploma normativo:
Art. 95. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, formuladas:
I - no âmbito estadual, pelos chefes de Poderes, presidentes
de Comissões Parlamentares da Assembleia Legislativa Estadual,
Secretários de Estado, Procuradores Gerais, dirigentes de
autarquias de sociedades de economia mista, das empresas
públicas e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado. (grifo
nosso)
De fato, sendo a Consulente, Diretora Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Espírito Santo-DER, que é uma autarquia
estadual, foi atendido o primeiro requisito. Verifica-se também que
ele encontra-se devidamente qualificado nos autos, donde consta
seu nome legível e assinatura (inciso V, do artigo 96).
Quanto à matéria suscitada, entende-se que há pertinência com a
atuação deste Tribunal (inciso II, do Art. 96), uma vez que, a dúvida
refere-se à competência tributária para a cobrança de Impostos
sobre Serviços de Qualquer natureza –ISSQN, sendo esta Corte de
Contas responsável pela fiscalização das arrecadações.
Ressalta-se ainda, que a consulta não constitui narrativa de caso
concreto, tendo sido formulada em tese, em respeito ao artigo 96,
inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. Ademais, nos termos do artigo 96, inciso III, do
referido diploma legal, há indicação precisa da dúvida.
Por derradeiro, entende-se que foi atendida também a exigência do
artigo 95, caput, do diploma normativo em questão, que prevê a
indicação de dispositivo legal ou regulamentar sobre o qual paire a
dúvida (artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/2003).
Assim, reconhecendo-se que estão presentes os requisitos de
admissibilidade da presente consulta sugere-se o seu conhecimento.
Por oportuno, cumpre salientar que o juízo de admissibilidade foi
realizado com base nos critérios da Lei Complementar nº 32/93 e
do antigo Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em homenagem ao ato jurídico perfeito, uma vez
que, por ocasião da protocolização da consulta tais diplomas regiam
a hipótese.
III) MÉRITO:
Quanto ao mérito, a dúvida refere-se ao ente competente para
a cobrança dos Impostos sobre Serviços de Qualquer NaturezaISSQN, em especial, sobre os serviços não listados no rol do artigo
3º, da Lei Complementar nº 116/2003, indagando-se ser este
o Município onde ocorreu o fato gerador ou aquele em que está
situado o estabelecimento prestador do serviço, já que, segundo
a consulente, há uma grande divergência jurisprudencial sobre o
tema.
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ou ISS é
um imposto municipal dependente de Lei Complementar para a sua
criação, conforme previsão do artigo 156, inciso III, da Constituição
Federal e incide sobre serviços de qualquer natureza que não
estejam compreendidos naqueles previstos no artigo 155, inciso II,
do mesmo diploma legal.
Como se pode verificar, os serviços que permitem a incidência de
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza- ISSQN são aqueles
que, por exclusão, não estão compreendidos como hipótese de
incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, que,
nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal engloba
as operações relativas à circulação de mercadorias e os serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações se iniciem no exterior.
Atendendo à previsão constitucional, a Lei Complementar nº
116, de 31 de julho de 2003, substituiu o Decreto-Lei nº 406,
de 31 de dezembro de 1968, vindo a regulamentar a matéria. A
Constituição Federal também previu que os Municípios passariam a
ser entes autônomos e integrantes da Federação, o que se refletiu
na capacidade destes organizarem seus poderes (auto-governo),
administrarem-se com independência (auto-administração) e
legislarem (auto-organização), o que, por consequência, permitiu
que estes fossem competentes para instituir os tributos municipais
previstos na Constituição Federal.
Surgiu, então, a possibilidade de que mais de um ente municipal
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pudesse instituir Impostos sobre Serviços de Qualquer NaturezaISSQN, ocasionando, assim, um conflito positivo entre os entes
tributantes, aos quais foi dada a mesma competência.
Na data da promulgação da Constituição Federal foi recepcionado o
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, que previa em seu
artigo 12, o ente municipal competente para instituir Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN:
Artigo 12. Considera-se local da prestação do serviço:
O do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o
do domicílio do prestador;
No caso de construção civil o local onde se efetuar a prestação;
No caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o
Município em cujo território haja parcela da estrada explorada.
(Verifica-se que o item 101 da lista anexa ao Decreto-Lei,
tratava de exploração de rodovia mediante cobrança de
preço de usuários – comentário nosso).
O referido dispositivo desencadeava embates jurisprudenciais,
entendendo o Superior Tribunal de Justiça, pela inaplicabilidade da
alínea “a”, na medida em que, a competência, como regra geral,
seria do Município prestador do serviço e não do Município onde
está situado o estabelecimento prestador, como previa o referido
instrumento normativo.
Sobre a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, transcrevese ementa de julgado da Segunda Turma, que em Embargos de
Declaração no Agravo Regimental em Recurso Especial 897.226 SC (2006/0234685-9), cujo Relator foi o Ministro Mauro Campbell
Marques e publicado no Diário da Justiça, em 06 de agosto de 2009
assim dispunha:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO À
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88 ). IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 10/
STF. ISS. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406 /68. COMPETÊNCIA
PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO
FEDERAL-INFRACONSTITUCIONAL 1. Não há no acórdão embargado
omissão, obscuridade ou contradição a possibilitar o cabimento
dos presentes embargos declaratórios, uma vez que a matéria foi
enfrentada de forma clara e suficiente pelo acórdão embargado.
2. Não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, a análise
de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpar a competência
do Supremo Tribunal Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça,
ao considerar que o município onde ocorre a prestação do
serviço é aquele a quem cabe o recolhimento do ISS, não
declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, alínea a, do
Decreto-lei nº 406 /68 e, sim, conferiu interpretação diversa
ao dispositivo dentro do âmbito normativo pertinente,
exercendo a atividade hermenêutica de sua competência,
conforme estabelecida pela Constituição Federal (artigo 105,
inciso III), para zelar pela interpretação do direito federalinfraconstitucional. 4. Ausência de violação à Súmula Vinculante
nº 10/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (grifo nosso).
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sustentou, por muito tempo, que o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN seria devido nos limites territoriais do
Município onde foi realizada a prestação do serviço.
Neste cenário, sobreveio a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho
de 2003, que em seu artigo 10, revogou expressamente o artigo
12, do Decreto-Lei nº 406/68 e estabeleceu como regra geral, em
seu artigo 3º, que o serviço considera-se prestado e o Imposto
sobre Serviços devido, no local do estabelecimento prestador, ou,
em sua falta, no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses
taxativamente previstas nos incisos I a XXII, do referido dispositivo,
hipótese em que o imposto será devido nos locais especificados, que
em regra são os locais de prestação do serviço, in verbis:
Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (Vide Lei
Complementar nº 123, de 2006).
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço
ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na
hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista
anexa;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04
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da lista anexa;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração,
tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo,
rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.09 da lista anexa;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins
e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da
lista anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista
anexa;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.12 da lista anexa;
X – (VETADO)
XI – (VETADO)
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista
anexa;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de
encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem
7.17 da lista anexa;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.18 da lista anexa;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da
lista anexa;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da
lista anexa;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento
e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item
12, exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir
o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário,
ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item
20 da lista anexa.
O artigo 4º, da Lei Complementar 116/2003 explicita o conceito
de estabelecimento prestador, mencionando ser o local onde o
contribuinte desenvolve a atividade de prestar o serviço, de modo
permanente ou temporário:
Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou
profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações
de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório
de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas.
Verifica-se assim que o estabelecimento prestador, conforme
conceituado pela própria lei complementar, seria o local onde o
contribuinte desenvolve a atividade de prestar o serviço, reunindo
diversos elementos que venham a configurar o núcleo habitual do
exercício da atividade, ainda que não tenha o local a nomenclatura
de sede, filial ou agência.
Mesmo assim, o legislador especificou taxativamente no próprio
artigo 3º, do referido instrumento normativo (Lei Complementar
116), os serviços que excepcionariam a regra geral, prevendo que,
nestes casos, a competência para a cobrança do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN seria do Município onde o
serviço foi prestado.
Assim também fez o legislador nos parágrafos do artigo 3º, da Lei
Complementar nº 116/2003, em que foram especificados serviços
constantes da lista anexa à referida lei, que também excepcionam
à regra geral, na medida em que dispõem ser competente para o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Município prestador
do serviço.
Desta forma, o parágrafo 1º, do artigo 3º, da Lei Complementar
116/2003, prevê que, nos casos dos serviços a que se refere
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o subitem 3.04 (locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia,
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza),
considera-se o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação,
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso compartilhado ou não, in verbis:
§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 (da lista
anexa), considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto
em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia,
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza,
objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem
ou permissão de uso, compartilhado ou não.
Já nos casos dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da
mencionada lista (serviços de exploração de rodovia mediante
cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução
de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para
adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos
em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas
oficiais), dispõe o parágrafo 2º, do artigo 3º, da Lei Complementar
116/2003, que o imposto considera-se devido em cada Município em
cujo território haja extensão de rodovia explorada, in litteris:
§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista
anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto
em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia
explorada.
Também há previsão expressa no parágrafo 3º, do artigo 3º, do
mesmo instrumento normativo, acerca do subitem 20.01 (que
trata de Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto,
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador
escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem,
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de
movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência,
logística e congêneres), que assim dispõe:
§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas
marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
Nestes termos, verifica-se que, quanto aos serviços não
expressamente excepcionados nos incisos e parágrafos do artigo 3º,
da Lei Complementar 116/2003, incide a regra geral do caput, que
diz ser o imposto devido no Município em que se localiza a sede do
estabelecimento do prestador do serviço.
Quanto aos itens não abarcados pelo anexo da referida Lei
Complementar, ressalta-se que, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que não poderá incidir o Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza e sim o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, o ICMS. De outro lado, caso o serviço não
possa ser incluído dentre as hipóteses do artigo 155, inciso II, da
Constituição Federal, não haverá tributação.
Isso porque, o entendimento é de que a lista anexa a Lei
Complementar nº 116/2003, que elenca os serviços sobre os quais
deve incidir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, é um rol taxativo, com o objetivo de cumprir o disposto
no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, que prevê que
os serviços de qualquer natureza sobre os quais incide o referido
imposto devem ter previsão em lei complementar. Assim, se a lista
não fosse considerada taxativa, tal previsão constitucional não teria
eficácia.
Neste sentido, o Recurso Especial 766365 / PA (2005/0115258-4),
cuja ementa, assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. REBOQUE MARÍTIMO.
DECRETO-LEI 406/68. MERO SERVIÇO AUXILIAR DE NAVEGAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Não incide ISS sobre o reboque marítimo, eis que tal serviço,
mero auxiliar de navegação, não se enquadra na lista anexa ao
Decreto-Lei 406/68. Precedentes: RESP 755.918/RJ, 1ª T., Min. José
Delgado, DJ de 08.08.2005; RESP 542125/RJ, 2ª T., Min. Francisco
Peçanha Martins, DJ de 30.06.2004.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
Ressalta-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça vem
admitindo uma leitura extensiva de cada item descrito na lista
anexa à Lei Complementar 116/2003, viabilizando o enquadramento
de outros serviços idênticos aos expressamente previstos, o que
já ocorria, desde a interpretação da lista anexa ao antigo Decreto
406/68, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, diversos julgados, dentre os quais, o Agravo
Regimental no Recurso Especial 1135606 (2009/0070513-7),
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publicado no Diário da Justiça em 08/06/2010:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
ISSQN.INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA
ANEXA AODECRETO-LEI 406/68. TAXATIVIDADE. ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO, PELA PRIMEIRA SEÇÃO, DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.111.234/PR). SÚMULA
424/STJ. MULTA POR AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE
INFUNDADO. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. A lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, para fins de
incidência do ISS, é taxativa, admitindo-se, contudo, uma leitura
extensiva de cada item, viabilizando o enquadramento de outros
serviços idênticos aos expressamente previstos (Precedente
da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em
23.09.2009,DJe 08.10.2009) (Súmula 424/STJ).
2. O Imposto sobre Serviços é regido pelo DL 406/68, possuindo,
como fato gerador, a prestação de serviço constante na lista anexa
ao referido diploma legal, por empresa ou profissional autônomo,
com ou sem estabelecimento fixo.
3. O Tribunal de origem pugnou pela incidência do ISSQN sobre
as atividades bancárias de “tarifa dec cheques”, “tarifa s/ pagto.
cheques”, “tarifa s/ depósito em”, “tar depósito identifi”, “tarpagtos
fornecedores”, “rds out servs - comis e”, “manutenção de conta c”,
“contas correntes inat.”, “contas de poupança in”, “rds devolução
de cheques” e “rds custódia cheques”, ao fundamento de que, não
obstante as nomenclaturas utilizadas pelas instituições financeiras,
admite-se a interpretação extensiva dos serviços contidos na lista
anexa ao Decreto-Lei 406/68, abarcando-se os serviços correlatos
não expressamente enumerados. De acordo com o Juízo a quo,
“todas as atividades prestadas pelas instituições financeiras,
qualquer que seja a denominação que lhes dêem, são consideradas
serviços pelo CDC, e, de regra, as instituições cobram por elas (=
preço de serviço, preço da atividade)”.
4. Outrossim, o exame do enquadramento das atividades
desempenhadas pela instituição bancária na Lista de Serviços anexa
ao Decreto-Lei nº 406/68 demanda o reexame do conteúdo fático
probatório dos autos, insindicável ante a incidência da Súmula 7/
STJ (Precedentes do STJ: REsp 1011725/MG, Segunda Turma,
DJe 11/03/2008; AgRg no Ag 770170/SC, publicado no DJ de
26.10.2006; REsp 445137/MG, publicado no DJ de 01.09.2006;
REsp 615996/SC, publicado no DJ de 25.05.2006; e REsp 693259/
MG, desta relatoria, publicado no DJ de 24.10.2005).
5. O agravo regimental manifestamente infundado ou inadmissível
reclama a aplicação da multa entre 1% (um por cento) e 10%
(dez por cento) do valor corrigido da causa, prevista no § 2º, do
artigo 557,do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito do respectivo valor.
6. Deveras, “se no agravo regimental a parte insiste apenas na tese
de mérito já consolidada no julgamento submetido à sistemática
do art. 543-C do CPC, é certo que o recurso não lhe trará nenhum
proveito do ponto de vista prático, pois, em tal hipótese, já se
sabe previamente a solução que será dada ao caso pelo colegiado”,
revelando-se manifestamente infundado o agravo, passível da
incidência da sanção prevista no artigo 557, § 2º, do CPC (Questão
de Ordem no AgRg no REsp 1.025.220/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Primeira Seção, julgada em 25.03.2009).
7. Agravo regimental desprovido, condenando-se a agravante
ao pagamento de 1% (um por cento) a título de multa pela
interposição de recurso manifestamente infundado (artigo 557, §
2º, do CPC).
Também no Recurso Especial nº 1176356 (2010/0010950-0),
publicado no Diário de Justiça de 26 de março de 2010:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. OFENSA.NÃOOCORRÊNCIA. ISS. LC 116/2003. LISTA ANEXA. TAXATIVIDADE
E INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS SOB
ENCOMENDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Embora taxativa, a lista anexa à LC 116/2003 admite interpretação
extensiva, incidindo ISS sobre serviços correlatos àqueles previstos
expressamente. Precedentes do STJ.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias analisaram as provas dos
autos e concluíram que a contribuinte realiza produções artísticas
em geral mediante encomenda prévia, serviço previsto no item
12.13 da lista anexa à LC 116/2003, o que é insuscetível de revisão
em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
Conforme se pode verificar, o que a jurisprudência do Superior
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Tribunal de Justiça vem admitindo não é que a lista anexa à Lei
Complementar nº 116/2003 seja considerada um rol exemplificativo,
e sim, a possibilidade de uma interpretação extensiva desta lista,
sobre os serviços correlatos aos já expressamente mencionados,
viabilizando, assim, o enquadramento de outros serviços idênticos
e da mesma natureza dos previstos, na análise do caso concreto
pelo Tribunal Superior.
Em tais situações, como não há a criação de novas hipóteses
de incidência e sim uma interpretação extensiva das hipóteses
existentes, não há que se cogitar em solução diversa acerca da
competência dos entes municipais, devendo ser considerada
a mesma competência da que fora prevista para os serviços
previstos.
Ressalte-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, na
análise de casos concretos, tem dado orientação específica para
determinadas situações. É o caso, por exemplo, do leasing, que,
embora faça parte do rol dos serviços sobre os quais incide o
ISSQN (lista anexa a Lei Complementar 116/2003) e, portanto,
não faz parte da dúvida da presente consulta, foi apreciado
por cada uma das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça,
recebendo orientação divergente.
IV) CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente
consulta e quanto ao mérito, responde-se a consulta da seguinte
forma:
a) Sobre os serviços não listados na lista anexa, constante da Lei
Complementar nº 116/2003, não incide o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza- ISSQN, previsto no artigo 156, inciso III,
da Constituição Federal e sim, caso haja subsunção, o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICMS, previsto no artigo 155,
inciso II, da Constituição Federal e caso não haja, não haverá
imposto algum, isso porque, o rol dos serviços sobre os quais
pode incidir o ISSQN e que tem previsão na lista anexa à Lei
Complementar 116/2003 é taxativo.
b) Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em
alguns julgados, no exame de caso concreto, uma interpretação
extensiva da referida lista, que não acrescenta hipóteses de
incidência, mas viabiliza o enquadramento de outros serviços
idênticos aos expressamente previstos.
c) Em tais situações, a competência municipal para instituir
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza será a mesma
da prevista no item interpretado, ou seja, se houver previsão
específica, nos termos dos incisos e parágrafos do artigo 3º, da
Lei Complementar nº 116/2003 será o do local da prestação do
serviço e caso contrário, cairá na regra geral, que é o Município
onde está localizado o estabelecimento prestador, nos termos
conceituados pelo artigo 4º, do referido diploma legal, que diz que
é o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar o
serviço, reunindo diversos elementos que venham a configurar o
núcleo habitual do exercício da atividade, ainda que não tenha o
local a nomenclatura de sede, filial ou agência.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, 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.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO
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
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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-595/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3540/2011
DENUNCIANTE - ANÔNIMO
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ARACRUZ
ASSUNTO - DENÚNCIA – EXERCÍCIO DE 2011
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DO SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - EXERCÍCIO DE 2011 ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1- RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre denúncia anônima protocolada
nesta Corte de Contas encaminhando relato de supostas
irregularidades no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Aracruz – SAAE Aracruz.
Não obstante o seu anonimato, o feito foi autuado como Denúncia,
sob o número TC nº 3540/2011.
Em razão dos indícios de irregularidades apontados na denúncia, o
então Conselheiro Relator Elcy de Souza votou pela notificação do
gestor denunciado, senhor Adilmer Tonon Nunes, Diretor Presidente
do SAAE Aracruz, para que pudesse tomar conhecimento autos,
bem como apresentar esclarecimentos, determinando que o este
encaminhasse no mesmo prazo toda a documentação pertinente à
execução dos serviços contratados, peças, pagamentos realizados e
cópia de todo o processo de licitação referente ao Contrato nº 12/11
(Decisão Preliminar TC – 0433/2011 Notificação – fl. 09).
Em resposta, o gestor apresentou breves justificativas e, tendo em
vista ter sido exonerado do cargo de Diretor-Geral Interino do SAAE
Aracruz, requereu que fosse notificado o órgão para que fornecesse
todos os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos,
tendo arrolado duas testemunhas (fls. 17/18).
Em seguida, o Conselheiro Relator manifestou-se pela citação do
responsável pelo Controle Interno do Município de Aracruz, senhor
José Nazareno de Melo, para que, no prazo de 15 dias, instaurasse
Tomada de Contas com o fim de apurar os seguintes fatos (Decisão
TC-5247/2011 – fl. 26):
eventual direcionamento na licitação que originou o Contrato nº
12/2011;
eventual superfaturamento do Contrato nº 12/2011;
eventual irregularidade na substituição de servidores efetivos por
estagiários (substituição de mão-de-obra);
eventual ocorrência de nepotismo.
Após prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos deferida
por esta Corte de Contas, foi encaminhado o Relatório Conclusivo da
Controladoria-Geral do Município e anexos (fls. 52 a 717). Dos quatro
indícios de irregularidades apontados na denúncia, a ControladoriaGeral do Município de Aracruz concluiu pela improcedência dos
três primeiros, quais sejam:
eventual direcionamento na licitação que originou o contrato nº
12/2011;
eventual superfaturamento do contrato nº 12/2011;
eventual irregularidade na substituição de servidores efetivos por
estagiários (substituição de mão-de-obra).
Quanto à eventual ocorrência de nepotismo denunciada,
entretanto, a Comissão de Tomada de Contas concluiu pela
procedência da denúncia (fl. 697), posto que, apesar de não haver
grau de parentesco entre os membros atuantes do certame, ficou
inquestionavelmente configurado o nepotismo entre os ocupantes
dos seguintes cargos:
Walderes Ferreira Barros Tessarolo
Chefe da Seção de Apoio Administrativo
Wanessa Ingrid Ferreira Gomes Nunes – sobrinha de Walderes
Chefe da Seção de Contabilidade
Adilmer Tonon Nunes – esposo de Wanessa
Diretor Geral do SAAE Aracruz
Ressalta-se que a razão pela qual a Controladoria-Geral do Município
concluiu pela existência de nepotismo não foi a mesma denunciada
nos presentes autos. Na verdade, o órgão de controle interno apenas
identificou a ocorrência de nepotismo de acordo com a Súmula 13 do
Supremo Tribunal Federal, sem impacto no procedimento licitatório
apontado como irregular.
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Ato contínuo a 6ª Controladoria Técnica, às fls. 721/727, manifestouse nos seguintes termos:
“[...],
Destarte, não obstante o tramite do Processo judicial nº 006110047427, na Comarca de Aracruz, nota-se que a Comissão responsável pela
Tomada de Contas, ao final da Instrução, não identificou dano ao
erário e afastou as irregularidades propostas nos itens 1, 2 e 3 no
relatório Conclusivo da Comissão Apuradora e da mesma maneira
compreende-se quanto ao item 4 em razão do afastamento judicial
das servidoras, restando, no tocante ao procedimento de Tomada
de Contas, a possibilidade de arquivamento prevista na Instrução
Normativa TC nº 08 de 31/07/2008:
Art. 12 – Será dispensado o encaminhamento dos autos da tomada
de contas e da tomada de contas especial quando:
(...)
III – ao fim da instrução processual executada pela Administração
Pública, não for identificado dano;
(...)
Art. 13 – Nas hipóteses elencadas no artigo anterior, a autoridade
administrativa competente, no prazo previsto no artigo 11, deverá
encaminhar comunicação ao Tribunal, com os seguintes elementos,
quando cabíveis:
(...)
§1º – A documentação prevista neste artigo será juntada ao processo
originado da comunicação do ato de instauração da tomada de contas
ou da tomada de contas especial, o qual será então arquivado.”
Nos termos regimentais, os autos foram encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, pelo então
Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, para a elaboração
da respectiva Instrução Técnica Conclusiva (fl. 735).
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por
intermédio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 211/2012, às
fls. 736 a 740, fundamentou e ao final sugeriu:
Em que pese a conclusão de regularidade da licitação que originou
o Contrato nº 12/2011 pela Controladoria Geral do Município,
verifica-se que, conforme aponta a própria manifestação da 6ª
Controladoria Técnica (fl. 725), os itens 1 e 2 descritos no Relatório
da Comissão ainda persistem como objeto de procedimento judicial
em andamento.
Conforme se depreende da cópia da decisão judicial proferida
nos autos do Processo nº 00611004742-7, em curso na Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Aracruz – fls. 700/708 – há indícios
suficientes da ocorrência de irregularidades nos procedimentos
licitatórios realizados pelo órgão, quais sejam:
 Parentes próximos dos representantes legais das empresas
jurídicas licitantes atuaram em vários certames, sendo responsáveis,
inclusive, por diversos requerimentos de dispensa de licitação em
que restaram favorecidas as empresas ora demandadas;
 As servidoras Walderes Ferreira Barros Tessarolo e Wanessa
Ingrid Ferreira Gomes Nunes participaram de quase a totalidade
dos procedimentos licitatórios realizados pelo SAAE, sendo que
as empresas requeridas naquela ação de improbidade venceram
diversas licitações no decorrer do prazo temporal supracitado;
 Os certames realizados na modalidade Convite prosseguiram
sem que fossem apresentadas, no mínimo, três propostas válidas,
evidenciando, assim, a possível existência de favorecimento às
empresas ora demandadas.
[...], o encaminhamento que vem sendo dado judicialmente à
matéria lança dúvidas sobre a correção da conclusão exarada pela
Comissão de Tomada de Contas. Consequentemente, permissa
venia, entende-se que os indícios de irregularidades apontados
deveriam ser mais detalhadamente apurados por esta Corte de
Contas.
Ressalta-se, ainda, que, o item 4 da denúncia considerado
procedente pela Comissão de Tomada de Contas não tem o mesmo
teor daquele discutido judicialmente. A Comissão concluiu pela
existência de nepotismo não em relação aos membros atuantes no
certame, mas sim relativamente à Súmula 13 do Supremo Tribunal
Federal. Quanto aos membros do certame, entendeu que não havia
grau de parentesco entre os mesmos, o que não se coaduna com os
indícios apontados em sede judicial.
Registra-se que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema de
autonomia das instâncias. Dessa forma, a apuração dos fatos em
sede de Ação de Improbidade não exime este Tribunal de Contas do
dever de imputar a responsabilidade administrativa pelos atos de
gestão eivados de vícios.
Dessa forma, pede-se vênia para discordar do entendimento
da 6ª Controladoria Técnica de que o afastamento judicial das
servidoras determinado judicialmente saneia, a princípio, a eventual
irregularidade quanto ao presente item. A medida cautelar não
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tem o condão de tornar legítimo o exercício irregular do cargo
anteriormente ao afastamento.
Reitera-se que não está sendo de objeto de discussão na ação judicial
o exercício de funções públicas no SAAE Aracruz em desacordo
com a regra consubstanciada na Súmula 13 do Supremo Tribunal
Federal, mas apenas no tocante à licitação que originou o Contrato
nº 12/2011.
Pelos motivos expostos, entende-se restar pendente
investigação mais apurada por esta Corte de Contas dos fatos
apontados na presente denúncia, tendo em vista possíveis
fragilidades no Relatório da Comissão de Tomada de Contas
anteriormente registradas. (g.n.).
O Relator à época, Conselheiro Domingos Augusto Taufner,
manifestou-se (às fls. 741/744) divergindo do encaminhamento
proposto pelo NEC e abriu vista ao Ministério Público de Contas para
pronunciamento considerando a possibilidade de arquivamento dos
autos.
No curso processual, o Ministério Público de Contas, por meio do
Parecer PPJC 1514/2014, da lavra do eminente Procurador doutor
Luis Henrique Anastácio da Silva, às fls. 746/750, fundamentou e ao
final pugnou pelo retorno dos autos à área técnica para apuração
dos fatos, nos seguintes termos:
“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a Manifestação Técnica
Preliminar MTP 211/2012 é consentânea com o posicionamento do
parquet, motivo pelo qual, independente de transcrição, passa a
fazer parte integrante deste parecer pelos fundamentos de fato e de
direito ali deduzidos.
Entretanto, forçoso tecer algumas considerações.
A priori, cabe destacar que não prospera a fundamentação utilizada
pelo então Conselheiro Relator no despacho de encaminhamento
dos autos a esse parquet (fls. 741/744), qual seja:
Convém notar que, embora o NEC informe que os itens “a” e “b”
persistem como objeto de procedimento judicial em andamento,
referindo-se ao Processo 00611004742-7, no que se refere à
empresa RV Construções e Serviços Ltda, no âmbito da Ação Civil
Pública, são mencionados os seguintes procedimentos licitatórios: a
Carta Convite 008/2009, o Pregão Presencial 030/2008 e a Tomada
de Preços 003/2009, não havendo referência ao Pregão Presencial
nº 026/2010, que deu origem ao Contrato nº 12/2011, e que é o
objeto da presente Denúncia [...].
É notório que, apesar da alegação de que o Pregão Presencial nº
026/2010, que originou o Contrato nº 12/2011, não figura no bojo
da Ação Civil de Improbidade Administrativa em comento, o simples
fato da empresa RV Construções e Serviços Ltda. ser mencionada
no que se refere a certames anteriores ao ora analisado demonstra
a existência de indícios de irregularidades. Ora, pelo que se vê, a
empresa, cuja proprietária é a irmã do Sr. Adilmer Tonon Nunes,
Diretor Presidente do SAAE até 08/04/2011, continuou sagrandose vencedora em exercício seguinte (Pregão Presencial nº 026/2010)
aos abrangidos pelo processo judicial. Ressalta-se: o Contrato nº
12/2011 foi assinado em 01/01/2011.
Nesse sentido o dispositivo da Decisão prolatada pelo Magistrado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e
Meio Ambiente de Aracruz nos autos do processo 00611004742-7:
Passo, então, à fixação dos pontos controvertidos, quais sejam:
a) Qual o vínculo de parentesco entre os Servidores do
SAAE ora Requeridos (membros da CPL e diretoria) e os
proprietários das empresas RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA ME e DILETA
ÂNGELA TONON NUNES ME EPP; b) se as referidas empresas
foram beneficiadas/favorecidas nas licitações apontadas
na inicial; c) Qual o tipo de favorecimentos/benefícios
prestados às empresas mencionadas; d) qual a extensão da
responsabilidade atribuída a cada um dos Requeridos acerca
dos fatos narrados na inicia; e) se existe e qual a extenção
dos danos eventualmente suportados pelo erário. [...] (g.n.)
Assim, caso comprovadas irregularidades por essa Corte no Pregão
Presencial nº 026/2010, é possível que se verifique dano ao erário, o
que, por consectário lógico, afasta a incidência dos artigos 12, inciso
III e 13, caput e §1º da Instrução Normativa TC-08/2008 ao caso
sub examinen, como outrora sugerido pela 6ª SCE.
Outrossim, como afirmado pelo NEC, a conclusão de existência de
nepotismo não supriu a determinação contida na Decisão 5247/2011,
que seguiu o voto do Conselheiro relator in verbis:
[...]
Descreve o Denunciante que houve licitação direcionada no SAAE de
Aracruz em que o Sr. Adilmer Tonon Nunes, Diretor Presidente, firmou
contrato de prestação de serviços com a empresa RV Construções
e Serviços Ltda, a qual pertenceria à senhora Ana Rutileia, irmã do
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referido Agente Responsável.
[...]
É o relatório.
Segue o Voto.
[...] a proprietária da empresa sagrou-se vencedora é sua irmã,
fato este que se for confirmado comprometeria a lisura do certame.
(g.n.)
Resta pendente esta apuração.
Também entendemos equivocado o fundamento de que “somente
quando há fundados indícios de ação corporativa ou condescendência
é que se deve afastar o juízo de valor do órgão de origem e sobrepor
a ação do controle externo na questão”. Ora, diante das atribuições
dessa Egrégia Corte, havendo indícios de irregularidades, é imperiosa
a sua atuação.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, assentindo com a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 211/2012, pugna pelo retorno
dos autos à área técnica para apuração dos fatos.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Ante a documentação trazida aos autos em análise comparativa
com as manifestações da área técnica, por meio da 6ª Controladoria
Técnica e NEC, e pelo Ministério Público de Contas, tornam-se
necessárias tecer algumas considerações.
Em apertada síntese, a 6ª Controladoria Técnica, diante do fato de
que a Comissão responsável pela Tomada de Contas, ao final da
Instrução, não identificou dano ao erário, salienta a possibilidade
de arquivamento dos autos prevista na Instrução Normativa TC
nº 08 de 31/07/2008.
Não obstante, o Ministério Público de Contas, assentindo com a
manifestação Técnica Preliminar MTP 211/2012, pugna pelo retorno
dos autos à área técnica para apuração dos fatos.
A matéria ora em análise requer sistematização, de modo a ser
dividida em dois subitens: quanto à admissibilidade e apuração da
denúncia e à ação fiscalizadora do TCEES.
2.1 Quanto à Admissibilidade e Apuração da Denúncia.
A análise do expediente objeto dos autos, protocolado anonimamente
neste Tribunal, demonstra que o não atende aos requisitos de
admissibilidade esculpidos pelo artigo 92 da Lei Complementar
32/1993.
Art. 92 A denúncia versará sempre sobre matéria de competência do
Tribunal de Contas e deverá referir-se a administrador ou responsável
sujeito à sua jurisdição; deverá ser redigida em linguagem clara e
objetiva, contendo o nome legível do denunciante, sua qualificação
e endereço, e estar acompanhada de prova ou indício concernente
ao fato denunciado ou à existência da irregularidade ou ilegalidade
apontada.
Os requisitos de admissibilidade são mínimos, bastando que a peça
seja redigida com clareza, contenha informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, além de
estar acompanhada de indício de prova.
Como se constata, no entanto, a denúncia foi recebida e culminou
na instauração da respectiva Tomada de Contas, conduzida por
uma comissão apuradora e, segundo a avaliação da 6ª controladoria
Técnica, nos termos da Instrução Normativa TC nº 08 de 31/07/2008.
Segundo a manifestação da 6ª controladoria Técnica, nota-se que a
Comissão responsável pela Tomada de Contas, ao final da Instrução,
não identificou dano ao erário e afastou as irregularidades das
alíneas “a” (eventual direcionamento na licitação que originou o
Contrato nº 12/2011), “b” (eventual superfaturamento do Contrato
nº 12/2011) e “c” (eventual irregularidade na substituição de
servidores efetivos por estagiários (substituição de mão-de-obra)).
Quanto a alínea “d” (eventual ocorrência de nepotismo) a Comissão
Apuradora constatou o afastamento judicial das servidoras.
A forma e o dever de apurar e processar os fatos deve ser conduzida
pela legislação, sob pena de se desbordar de seus limites e cair no
arbítrio, no campo da vontade e do personalismo.
Corroborando com o entendimento da 6ª Controladoria Técnica,
entendo que não há nos fatos apontados os requisitos de concretude
necessários a desencadear a ação fiscalizadora do Tribunal de
Contas.
Pensar diferente seria colocar em risco todo o planejamento anual
das auditorias e fiscalizações, bem como desprezar os mecanismos
estabelecidos pela legislação e, em particular, pela Instrução
Normativa TC nº 08 de 31/07/2008.
Ademais, a empresa RV Construções e Serviços Ltda. vencedora do
Pregão Presencial nº 026/2010 - contrato n.º 12/2011, objeto dos
autos, é citada e investigada no âmbito do procedimento judicial em
andamento (Processo 00611004742-7 - Ação Civil Pública) por atos
de improbidade administrativa.
2.2 Ação Fiscalizadora do TCEES.
Considerando o disposto na legislação em vigor, a ação fiscalizadora
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do Tribunal é executada por meio do Plano Anual de Fiscalização.
É princípio fundamental do Estado moderno que os Poderes e Órgãos
devem organizar e exercer suas atividades com planejamento
permanente, atendendo às suas peculiaridades e competências.
O processo de planejamento precede a elaboração orçamentária e
tem como objetivo a seleção racional das alternativas para a ação
governamental em compatibilidade com os meios disponíveis,
pois se houvesse uma quantidade ilimitada de recursos, não haveria,
em princípio, necessidade de planejamento.
O referido Plano de Fiscalização contempla o planejamento das
auditorias, inspeções e monitoramentos a serem realizados
num determinado exercício constando do mesmo todas as
informações relativas ao planejamento das fiscalizações, tais como:
jurisdicionados que serão fiscalizados, equipes de auditoria, período
de realização das fiscalizações, tipo da fiscalização, quantidade de
horas de auditoria, total e por fase.
Vale ressaltar que a planificação é realizada com base na quantidade
de recursos disponíveis para fiscalização (quantidade de homem
hora disponível), levando-se em consideração, dentre outros, os
critérios da materialidade, relevância e risco.
É sabido que não é possível superar impossibilidades físicas, como
por exemplo, utilizar recursos (homem hora) que não existe. Não
há condições técnicas e recursos disponíveis para fiscalizar todo
o universo de jurisdicionados representados pela administração
pública do Estado e dos municípios.
Neste contexto, torna-se imprescindível que o planejamento
supramencionado seja realizado adotando-se critérios técnicos
precisos para maximizar os resultados do controle externo exercido
por esta Corte, cuja negligência culminará, irremediavelmente,
no desperdício de recursos públicos, aqui expressos por meio da
quantidade de “homem hora de auditoria”.
Nesse sentido, divergindo respeitosamente da linha de raciocínio
exarada pelo Ministério Público de Contas, que ratificou os termos
da MTP 211/2012, e encampando o entendimento da Área Técnica
deste Tribunal, penso que à luz dos critérios de materialidade,
relevância, risco, oportunidade e eficiência não vislumbro a
existência de elementos suficientes e razoáveis a formação de juízo
positivo quanto à necessidade e oportunidade de desencadear, de
ofício, uma ação fiscalizatória deste órgão de Controle Externo para
a apuração do objeto dos autos.
É a fundamentação.
3 - DECISÃO
À luz do exposto, acolho a Manifestação Técnica da 6ª CT e,
de acordo com a fundamentação contida nesta peça, com base
nos artigo 12, inciso I c/c o artigo 13, parágrafo 1º da Instrução
Normativa TC N° 08/2008, VOTO pelo arquivamento dos autos.
Por fim, solicito à Secretaria-Geral das Sessões que proceda às
comunicações processuais necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3540/2011,
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, com base no artigo 12, inciso I c/c o artigo 13, § 1º da
Instrução Normativa TC Nº 08/2008, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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 SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃO TC-610/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3950/2013
JURISDICIONADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - COPY CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDA
RESPONSÁVEIS - THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO E SIMONE
ZUCCOLOTTO RODRIGUES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IRREGULARIDADES APONTADAS NO EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 011/2013 - 1) EXTINGUIR O PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ENCAMINHAMENTO - 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata o presente processo de Representação com Pedido Liminar
formulada pela empresa Copy Center Comércio de Produtos de
Informática Ltda., em face de supostas irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico nº 011/2013, cujo objeto consistia na contratação
de empresa para prestação de serviço de outsourcing de impressão,
visando atender as demandas em torno dos serviços reprográficos
utilizados naquela Casa de Leis.
Em Voto proferido às fls. 209/214 dos autos, o então Conselheiro
Relator considerou que, embora tenha sido demonstrado o direito
da representante, não havia presença do periculum in mora, razão
pela qual deveria ser negado o pedido de cautelar. Votou, ainda,
pela notificação dos responsáveis para prestarem as informações
que entendessem necessárias. Por meio da Decisão TC-2036/2013
(fls. 215/216), foi indeferida a medida cautelar e determinada essa
notificação.
Atendendo aos Termos de Notificação, os responsáveis conjuntamente
encaminharam as justificativas de fls. 226/229 e documentos de
suporte às fls. 230/440.
Em seguida, os autos foram encaminhados à 9ª Secretária de
Controle Externo, que elaborou a Análise de Edital de Licitação AE-L
18/2013 (fls. 446/474), a qual concluiu:
O questionamento quanto ao item 1 foi devidamente respondido
pela defesa, considerando aceitas as justificativas apresentadas
pelos responsáveis citados.
O questionamento quanto ao item 2, referente à tempestividade
do recurso interposto pela empresa COPY CENTER COMÉRCIO DE
PRODUTOS LTDA procede. O recurso foi interposto no prazo devido,
embora a ALES tenha considerado intempestivo;
O questionamento quanto ao item 3, referente à ambiguidade
do edital procede. A possibilidade de apresentação dos manuais,
folhetos e folders dos equipamentos em língua estrangeira, sem
a respectiva tradução para o português não encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio (item 4.1.1 e 4.1.18 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 011/2013);
O questionamento do subitem 4.1 que trata dos itens 4.5.1 e 4.5.7
do termo de referência procede. Assim, não foram encontrados
equipamentos que atendem a especificação dos itens 4.5.1 e 4.5.7.
A exigência da multifuncional ser expansível não prejudica a
competitividade e o procedimento licitatório.
Como a ALES afirma que seus computadores possuem a interface
paralela e existem algumas aplicações que utilizam essa interface,
o Termo de Referência pode e deve conter especificação para que a
impressora possua interface paralela.
A Administração deveria revisar a redação dos termos 4.8,
4.10 e 4.11.1 do Termo de Referência para proporcionar melhor
entendimento por parte das licitantes.
Por fim, considerando que o edital de Pregão Eletrônico nº 011/2013
foi declarado FRACASSADO (fls. 435 dos autos), recomenda-se em
futuros editais que tenham objetos análogos, sejam observadas as
considerações ora esposadas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas às fls.
478/479.
Entretanto, este Relator verificou que a 9ª Secretaria de
Controle Externo entendeu pela procedência de determinados
questionamentos constantes da presente Representação, mas não
realizou análise conclusiva devidamente fundamentada a partir do
exame das questões de fato e de direito discutidas nos presentes
autos. Não houve, portanto, proposta de encaminhamento acerca
das irregularidades que restaram mantidas.
Tendo em vista que a ausência de uma análise conclusiva nos
termos do §1º do art. 319 da Resolução nº 261/13 impossibilitava
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a compreensão acerca dos contornos exatos do entendimento da
área técnica, encaminhei os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC para análise e elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4824/2014 fls. 483/487, opinando pela extinção do processo sem julgamento
de mérito em razão da perda do objeto e recomendação ao
jurisdicionado.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em Parecer
do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira (PPJC 2269/2014 - fls. 490/491).
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.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica
(Instrução Técnica Conclusiva ITC 4824/2014 - fls. 483/487) e do
Ministério Público de Contas (fls. 490/491), pela extinção do feito
sem julgamento do mérito por perda do interesse de agir, na forma
do art. 307, § 6º da Resolução nº 261/13 e pela recomendação aos
atuais gestores, na forma do art. 329, § 7º nos seguintes termos:
ANÁLISE
A 9ª Secretaria de Controle Externo, examinando as alegações
trazidas pelo Representante em cotejo com os esclarecimentos
apresentados pelos responsáveis citados, proferiu a Análise de Edital
de Licitações AE-L 18/2013, da qual se extrai os seguintes trechos:
1 – DA ANULAÇÃO DO PREGÃO Nº 038/2012 E ABERTURA DO
PREGÃO Nº 011/2013
Em consonância com os entendimentos doutrinários e jurisprudências,
entendemos que foram observados os trâmites legais para anulação
do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº
038/2012, com a sua respectiva publicação, o que nos faz concluir
pela aceitação das justificativas apresentadas pela defesa. (fls. 456)
(...)
2 – DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
PRETERIDO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2013)
Deste modo, assiste razão à recorrente de que sua impugnação ao
Pregão Eletrônico nº 011/2013 foi apresentada tempestivamente,
consequentemente, seu mérito deveria ter sido analisado pela
Administração, a bem do interesse público, a fim de apreciar os fatos
nela contidos, com o objetivo de sanar possíveis irregularidades.
Não obstante, ressalta-se, conforme relato da defesa, que o referido
procedimento licitatório não obteve prosseguimento, considerandose fracassado (fls. 435 dos autos).
Face ao exposto, as alegações da Representante quanto à
tempestividade na apresentação da impugnação ao Edital de Pregão
Eletrônico nº 011/2013 são procedentes. (fls. 461)
(...)
3 – DA AMBIGUIDADE DO EDITAL – NORMAS EDITALÍCIAS EM
DESCONEXÃO ENTRE SI E CONTRADIZENDO O DISPOSITIVO
PROCESSUAL CIVIL (Itens 4.1.1 e 4.1.18 do Edital de Pregão
Eletrônico)
Destarte, entendemos que a ressalva prevista no Pregão Eletrônico
nº 011/2013 da ALES quanto à possibilidade de apresentação de
manuais, prospectos e catálogos dos equipamentos em língua
estrangeira, sem a respectiva tradução, não encontra respaldo no
nosso ordenamento jurídico, nem mesmo quanto aos princípios
norteadores do procedimento licitatório que visam, sobretudo,
à transparência dos atos praticados para garantir a igualdade de
condições de participação de todos os licitantes no certame.
Face ao exposto, assiste razão à Representante quanto à
improcedência do item 4.1.1 c/c 4.1.18 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 011/2013 em permitir a apresentação de catálogos,
manuais e prospectos em língua estrangeira sem a devida tradução
para o português. (fls. 464)
(...)
4 – DAS EXIGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SEM SENTIDO
OU NÃO ATENDIDAS POR MAIS DE 75% DOS EQUIPAMENTOS
4.1 – Comparativo de velocidade de impressão colorida x cópia e
digitalização inexistente no mercado (Itens 4.5.1 e 4.5.7 do Edital
de Pregão Eletrônico)
“O questionamento do subitem 4.1 desta análise, que trata dos
itens 4.5.1 e 4.5.7 do termo de referência, procede. (...) Assim, não
foram encontrados equipamentos que atendem a especificação dos
itens 4.5.1 e 4.5.7.” (fls. 467)
(...)
4.2 – Exigência de capacidade de expansão sem previsão de
contratação ou justificativa plausível no edital (Itens 4.5.18, 4.5.21,
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4.6.16 e 4.6.20 do Edital de Pregão Eletrônico)
“...a exigência da multifuncional ser expansível não prejudica a
competitividade e o procedimento licitatório.” (fls. 468)
(...)
4.3 – Da exigência de tecnologia ultrapassada – não mais utilizada
na fabricação de impressoras (Item 4.3.15 do Edital de Pregão
Eletrônico)
...a ALES afirma que seus computadores possuem a interface
paralela e existem algumas aplicações que utilizam essa interface.
Nesse contexto, a impressora fornecida deve possuir a interface
paralela para atender as necessidades da ALES.
Se nem todas as impressoras necessitarem de porta paralela, faz
sentido especificar o número de impressoras que devem possuir tal
porta e o número daquelas que não precisam preencher o requisito.
Como existe a dificuldade em encontrar no mercado um produto
com essas especificações, a exigência de que (todos) equipamentos
possuam essa característica mesmo sem que seja necessária sua
utilização pode tornar o contrato mais caro. (fls. 469)
Assim, a equipe técnica acatou a justificativa, mas fez recomendação
quanto à elaboração do item 4.3.15 do edital do Pregão Eletrônico
nº 011/2013.
4.4 – Das exigências não definidas ou abertas, tornando o objeto
licitado mais uma vez incerto (Itens 4.3.5, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1 e
4.11.1 do Edital de Pregão Eletrônico)
Com relação ao item 4.8 do edital, que trata do sistema de
encaminhamento de fax para pasta de rede, não é irregular exigir
o que está apresentado no edital, pois existe empresa capaz de
atender esse item como está. Por outro lado, existem equipamentos
que não atendem por completo essa exigência. Por exemplo, na
especificação das máquinas Xerox citadas anteriormente é dito que
os formatos dos arquivos de fax são PDF e Multi TIFF, ou seja, o
JPEG não está incluído. Nesse caso, cabe à Administração avaliar
se todas essas exigências são realmente necessárias, como forma
de aumentar a competitividade e evitar que uma eventual licitação
futura seja novamente fracassada.
(...)
Quanto ao item 4.10 do edital, as impressoras do porte solicitado
implementam diferentes tecnologias de autenticação para promover
a impressão segura. Entende-se que a especificação da forma que se
encontra no Termo de Referência não direciona para uma tecnologia
específica, e, a Administração aceita quaisquer tecnologias listadas
para solução de impressão segura. Contudo, a Administração poderia
alterar o texto do Termo de Referência para evitar ambiguidade,
como, por exemplo, “Deverá possibilitar autenticação por pelo
menos uma das tecnologias: smart card, cartão de proximidade,
tarja magnética ou por senha”.
A representante alega que a redação do item 4.11.1 do termo de
referência, que trata do sistema de agrupamento de documentos,
torna o objeto incerto. Nesse caso, o problema alegado pode estar
no termo “e ou”. Em princípio, o que a Administração deseja é
ter sua necessidade atendida, independente se isso será feito via
hardware, software ou por ambos. O texto pode ser melhorado para
evitar dúvidas dos participantes.
Nestes termos, foram acatadas as justificativas apresentadas pela
representada, com recomendações para os itens 4.8, 4.10 e 4.11.
A partir da análise realizada, a equipe técnica concluiu que: (fls.
473)
O questionamento quanto ao item 1 foi devidamente respondido
pela defesa, considerando aceitas as justificativas apresentadas
pelos responsáveis citados.
O questionamento quanto ao item 2, referente à tempestividade
do recurso, interposto pela empresa COPY CENTER COMÉRCIO DE
PRODUTOS LTDA, procede. O recurso foi interposto no prazo devido,
embora a ALES tenha considerado intempestivo;
O questionamento quanto ao item 3, referente à ambiguidade
do edital procede. A possibilidade de apresentação dos manuais,
folhetos e folders dos equipamentos em língua estrangeira, sem
a respectiva tradução para o português não encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio (item 4.1.1 e 4.1.18 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 011/2013);
O questionamento do subitem 4.1 que trata dos itens 4.5.1 e 4.5.7
do termo de referência, procede. Assim, não foram encontrados
equipamentos que atendem a especificação dos itens 4.5.1 e 4.5.7.
A exigência da multifuncional ser expansível não prejudica a
competitividade e o procedimento licitatório.
Como a ALES afirma que seus computadores possuem a interface
paralela e existem algumas aplicações que utilizam essa interface,
o Termo de Referência pode e deve conter especificação para que a
impressora possua interface paralela.
A Administração deveria revisar a redação dos termos 4.8,
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4.10 e 4.11.1 do Termo de Referência para proporcionar melhor
entendimento por parte das licitantes.
Por fim, considerando que o edital de Pregão Eletrônico nº 011/2013
foi declarado FRACASSADO (fls. 435 dos autos), recomenda-se em
futuros editais que tenham objetos análogos, sejam observadas as
considerações ora esposadas.
Porém, em razão do Pregão Eletrônico nº 011/2013 ter sido
considerado fracassado, haja vista a desclassificação de todas
as empresas participantes, conclui-se pela perda do objeto da
Representação e que dos excertos acima transcritos restaram
recomendações que devem ser observadas pela ALES em futuros
editais de licitações.
2 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Assim sendo, diante do preceituado no artigo 319 da Resolução
TC 261/2013, conclui-se opinando pela extinção do processo sem
solução do mérito, em razão da perda o objeto, na forma do artigo
267, VI, do Código de Processo Civil, e pelo arquivamento dos autos,
nos termos do artigo 330, inciso I, da Resolução TC 261/2013.
2.2. Entretanto, considerando o princípio da efetividade do processo
e o exame aprofundado consignado na Análise de Edital de Licitação
AE-L 18/2013, sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas
que recomende à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nos
próximos editais de licitação que visem à contratação de empresa
para prestação de serviço de outsourcing de impressão, que: a)
verifique a necessidade de existência de porta paralela em todas as
impressoras, evitando a contratação de itens inócuos à prestação
dos serviços; b) analise e especifique claramente as espécies de
formato de arquivo necessárias, e c) evite a utilização de textos ou
expressões que possam gerar dupla interpretação.
2.3. Sugere-se o encaminhamento de cópia da AE-L 18/2013 às
partes interessadas.
2.4. Sugere-se que seja dada ciência ao Representante do teor da
decisão final a ser proferida conforme artigo 307, §7º, da Resolução
TC 261/2013.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4824/2014 - fls. 483/487, e do Ministério
Público de Contas (fls. 490/491), VOTO:
3.1 Pela extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos
do art. 307, §6º da Resolução TC nº 261/13 e art. 267, VI do Código
de Processo Civil, e o consequente arquivamento, dada a perda
superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 330, inciso I,
da Resolução TC nº 261/13;
3.2 Pela recomendação aos atuais gestores, com fulcro no § 7º do
art. 329 da Res. TC 261/2013, para que, nos próximos editais de
licitação que visem à contratação de empresa para prestação de
serviço de outsourcing de impressão, que:
3.2.1 Verifiquem a necessidade de existência de porta paralela em
todas as impressoras, evitando a contratação de itens inócuos à
prestação dos serviços;
3.2.2 Analisem e especifiquem claramente as espécies de formato
de arquivo necessárias,
3.2.3 Evitem a utilização de textos ou expressões que possam gerar
dupla interpretação.
3.3 Pelo encaminhamento de cópia da Análise de Edital de Licitação
AE-L 18/2013 (fls. 446/474), aos atuais gestores da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.
3.4 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013
(Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3950/2013,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito em razão da
perda superveniente do objeto;
2. Recomendar aos atuais gestores da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que nos próximos editais de licitação, os
quais visem à contratação de empresa para prestação de serviço de
outsourcing de impressão, que:
2.1 Verifiquem a necessidade de existência de porta paralela em
todas as impressoras, evitando a contratação de itens inócuos à
prestação dos serviços;
2.2 Analisem e especifiquem claramente as espécies de formato de
arquivo necessárias;
2.3 Evitem a utilização de textos ou expressões que possam gerar
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dupla interpretação;
3. Encaminhar cópia da análise de edital de licitação AE-L 18/2013
aos atuais gestores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo;
4. Após o trânsito em julgado, arquivar os autos.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-611/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6416/2013
JURISDICIONADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - EMPÓRIO CARD LTDA
RESPONSÁVEIS - EDER PONTES DA SILVA E ANDRÉ RICARDO
COSER
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2013 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
liminar, apresentada pela empresa Empório Card Ltda., em face do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, alegando supostas
irregularidades no Pregão Eletrônico n° 034/2013, cujo objeto
era a contratação de empresa especializada em administração e
fornecimento de auxílio-alimentação por cartão magnético com
abrangência nacional.
Em Voto proferido às fls. 129/134 dos autos, o então Conselheiro
Relator considerou as alegações trazidas pelo representante
insuficientes para formar um convencimento acerca da concessão
de uma medida cautelar, votando pela notificação dos responsáveis
para prestarem as informações que entendessem necessárias. Por
meio da DECISÃO TC-3696/2013 (fls. 135/136), foi determinada
essa notificação.
Tendo o Conselheiro Relator sido acompanhado à unanimidade
pelo Plenário desta Corte de Contas (Decisão TC-3696/2013 - fls.
135/136), foi procedida a notificação dos responsáveis, os quais
apresentaram resposta (fls. 146/185 e 187/223).
Em seguida, o Núcleo de Cautelares emitiu a Manifestação Técnica
Preliminar MTP nº 383/2013 (fls. 228/235), a qual opinou pela não
concessão da medida liminar disposta na inicial, pois ausente o
periculum in mora, uma vez que restou demonstrado nos autos que
o processo licitatório combatido - Pregão Eletrônico nº 034/2013 havia sido revogado.
Por meio do despacho de fls. 238/239, o então Conselheiro Relator
remeteu os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas, tendo em vista a submissão dos fatos ocorridos ao
artigo 307, § 6º do Regimento Interno, dispositivo legal esse que
trata da perda superveniente do objeto impugnado.
Ato contínuo, o Núcleo de Cautelares elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 5534/2013 - fls. 240/247, opinando pela extinção
do processo sem julgamento de mérito e recomendação aos
representados.
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No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em Parecer
do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira (PPJC 2294/2014 - fls. 250/251).
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.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução
Técnica Conclusiva ITC 5534/2013 - fls. 240/247) e do Ministério
Público de Contas (fls. 250/251), pela extinção do feito sem
julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, na forma
do art. 307, § 6º da Resolução nº 261/13 e pela recomendação aos
atuais gestores, na forma do art. 329, § 7º nos seguintes termos:
ANÁLISE TÉCNICA
A representante insurge-se contra as regras estampadas nos itens
9.2 e 9.3 do Anexo I do Termo de Referência do Edital, alegando
serem tais exigências excessivas.
Por meio das informações prestadas pelos responsáveis, verificase que o Pregão Eletrônico nº 034/2013 foi revogado, conforme
decisão publicada no Diário Oficial em 20/08/2013 (fl. 222).
Ao perscrutar a respeito dos pressupostos para concessão da medida
cautelar, a Manifestação Técnica Preliminar 383/2013 muito bem
aponta que, ainda que demonstrado o fumus boni iuris, demonstrado
no fato de que, em um juízo de cognição sumária, deve-se destacar,
parece haver indícios que afrontam o interesse público, não restaria
demonstrado o periculum in mora, diante da revogação do Pregão
Eletrônico, conforme se pode verificar à fl. 222 dos autos, tendo
opinado então pela não concessão da medida cautelar.
Na presente situação, considerando a revogação da licitação que
continha as supostas irregularidades, verificamos a ausência, na
presente situação, de qualquer interesse processual em se proferir
decisão que analise o mérito da representação, lembrando que o
interesse processual é formado pelo binômio necessidade e utilidade.
Fredie Didier Jr., ao tratar do interesse-utilidade, assim se manifesta:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse
processual quando não mais for possível a obtenção daquele
resultado almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. É
o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se
deu antes da citação do réu – se o adimplemento se deu após a
citação, o caso não é de perda do objeto (falta de interesse), mas
de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II, CPC-73).
Em que pese as diferenças entre o Direito Processual Civil e os
processos que tramitam nesta Corte de Contes, aos quais se aplicam
o Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme artigo 70
da Lei Complementar n° 621 de 8 de março de 2012, entendemos
que a perda do objeto resta configurada na impossibilidade de se
tutelar qualquer interesse.
O artigo 307, § 6º do Regimento Interno deste Tribunal afirma
que haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito.
A revogação do certame licitatório acarretou, por via reflexa, a
extinção das supostas irregularidades, que não mais possuem a
potencialidade de acarretar qualquer lesão ao interesse público ou
de terceiros.
Cabe-nos ainda citar dois acórdãos do Tribunal de Contas da União
- TCU, que enfrentou a situação da anulação do certame licitatório.
Por meio do Acórdão n° 916/2011, a Primeira Câmara do TCU
proferiu a seguinte decisão:
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei n.
8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 237, inciso VII,
e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução
n. 155/2002, em conhecer da presente representação, para, no
mérito, considerá-la prejudicada ante a perda do seu objeto, tendo
em vista a anulação do Pregão Eletrônico n. 7/2010 - PqRMnt/7,
promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, e fazer as
seguintes determinações, sem prejuízo de encaminhar cópia desta
deliberação ao interessado, de acordo com o parecer da Secex/PE:
Já por meio do Acórdão n° 4.774/2011, a Segunda Câmara do
TCU deu provimento a Embargos de Declaração por contradição
existente no Acórdão 2.833/2011 – Segunda Câmara, procedendo
a sua modificação. O acórdão embargado, ao analisar situação em
que ocorrera a anulação do certame licitatório havia considerado
a representação procedente, e determinando o seu arquivamento,
procedendo a determinações ao gestor. Dando provimento
aos Embargos de Declaração, reconhecendo a contradição
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consubstanciada no fato de se reconhecer a procedência da
representação ante a perda do objeto, procedeu-se ao seguinte
acórdão que abaixo transcrevemos, juntamente com seu relatório
e voto:
Relatório :
Cuidam os autos de representação autuada pela Secretaria de
Controle Externo no Paraná - Secex/PR, Peça 17, para apuração de
possíveis irregularidades relativas ao Pregão Presencial nº 048/2011
- Registro de Preço, promovido pelo Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Paraná e pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Paraná,
destinado à contratação dos serviços de fretamento de aeronaves.
2. O Acórdão 2.833/2011-TCU- 2ª Câmara, de 10/5/2011, constante
da Relação 12/2011 - Gab. do Min. Aroldo Cedraz - Segunda Câmara,
que decidiu por conhecer da presente representação, para, no
mérito, considerá-la procedente, foi exarado nos seguintes termos:
“Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão
de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
artigos 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho
de 1992; c/c os artigos 1º, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso
III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em
conhecer da presente representação, para, no mérito, considerála procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem
prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC 003.363/2011-2 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná
(00.414.607/0013-51)
1.2. Unidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Regional
no Paraná
1.3. Advogado constituído nos autos: não há.
1.4. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.4.1. alertar ao Serviço Social da Indústria - Administração
Regional do Paraná e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - Administração Regional do Paraná quanto à necessidade
de demonstrar, previamente às contratações a serem programadas,
a observância aos princípios constitucionais relativos ao interesse
público e à economicidade, de modo a minimizar os riscos de
reincidência das ocorrências verificadas no Pregão Presencial
048/2011.”
3. Irresignados com a deliberação, os embargantes, por meio
de advogado regularmente constituído, opuseram embargos de
declaração, Peça 24, por entenderem haver contradição no julgamento
pela procedência da representação, uma vez que ocorrera a perda
de seu objeto em função da anulação do procedimento licitatório.
É o Relatório
Voto :
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade, podem ser conhecidos os
presentes embargos de declaração interpostos pelo Serviço Social
da Indústria - Departamento Regional do Paraná e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do
Paraná, contra Acórdão 2.833/2011-TCU- 2ª Câmara, de 10/5/2011,
constante da Relação 12/2011 - Gab. do Min. Aroldo Cedraz Segunda Câmara, que conheceu da presente representação, para,
no mérito, considerá-la procedente, determinou o seu arquivamento,
sem prejuízo de expedição de alertas.
2. Nesta oportunidade, apontou o embargante a ocorrência de
contradição, conforme registrado no relatório que antecede a
este voto, tendo em vista que a representação foi considerada
procedente, ainda que o procedimento licitatório, no qual foi
observada irregularidade, tenha sido anulado antes mesmo do
julgamento deste processo.
3. Em consequência da perda do objeto da representação decorrente
da anulação do Pregão Presencial 048/2011 - Registro de Preço,
considero procedentes os argumentos, devendo ser providos os
embargos de declaração.
Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote a minuta de
acórdão que trago à consideração deste colegiado.
Sala das Sessões, em 5 de julho de 2011.
AROLDO CEDRAZ
Relator
Acórdão :
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
interpostos pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional
do Paraná e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- Departamento Regional do Paraná, contra Acórdão 2.833/2011TCU- 2ª Câmara, de 10/5/2011.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em sessão de 2ª Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei
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8.443/1992, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, darlhes provimento, modificando o caput do acórdão recorrido, nos
seguintes termos, mantendo os demais itens da decisão:
“Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão
de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos
artigos 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho
de 1992; c/c os artigos 1º, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso
III; 234, § 2º, 2ª parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em
conhecer da presente representação, para, considerá-la prejudicada
por perda de objeto, bem como determinar o seu arquivamento,
sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos.”
9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes
Deve-se ressaltar que para efeitos da presente análise, não se
verifica diferença substancial entre a anulação e a revogação, pois
em ambos os casos não mais existe licitação em curso a merecer a
ação corretiva desta Corte de Contas.
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
no bojo do Processo n° 862383, analisando denúncia, proferiu a
seguinte ementa:
EMENTA: DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL – EDITAL DE
LICITAÇÃO N. 135/2011, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.
045/2011 – PERDA DE OBJETO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS –
INTIMAÇÃO DO DENUNCIANTE E DA DENUNCIADA. 1. Determina-se
o arquivamento dos autos nos termos do art. 176, III, do Regimento
Interno, pela perda de seu objeto, em virtude da revogação da
Licitação. 2. Impõe-se a intimação dos responsáveis para ciência
das recomendações, advertências e do teor da decisão.
Destaque-se ainda a fundamentação do voto do Conselheiro Relator,
nos seguintes termos:
FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a informação de que a Administração decidiu pela
revogação do Processo de Licitação n.º0135/2011, comprovada
por meio da publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
do dia 06/10/11, insta concluir que ocorreu a perda do objeto dos
presentes autos.
Entendo, em consonância com o parecer exarado pela Douta
Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Sara Meinberg às fls.196/200, a atuação deste Tribunal de
Contas sobre os procedimentos licitatórios devem perdurar
enquanto esse se encontra ativo e com potencialidade lesiva
aos princípios e regras legais. Tendo em vista que a licitação foi
revogada, ocorrendo a perda do objeto e o conseqüente interesse de
agir (condição da ação), os autos devem ser extintos sem resolução
de mérito. (grifos da ITC)
Já no bojo do Processo n. REP – 10/00608112, o Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina, ao analisar representação em face de
tomada de preços, também considerou que a revogação da licitação
ocasiona a perda do objeto, exarando a Decisão n. 4601/2010.
Vejamos parte dessa decisão. :
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e
com fulcro no art. 59 c/c o art. 113 da Constituição do Estado e no
art. 1° da Lei Complementar n. 202/2000, decide:
6.1. Conhecer da Representação formulada pela empresa Luciene
Maia de Paula - ME acerca de supostas irregularidades no edital da
Tomada de Preços n. 070/2010-F, da Companhia de Desenvolvimento
e Urbanização de Joinville - CONURB, com abertura prevista para
31/08/2010, visando ao fornecimento e instalação de 26 parques
infantis em praças de Joinville, por preencher os requisitos e
formalidades do art. 113, § 1º, Lei (federal) n. 8.666, de 1993, c/c
art. 2º da Resolução n. TC-07/2002.
6.2. No mérito, determinar o arquivamento dos autos em
razão da perda do objeto, considerando a revogação da
licitação promovida pela CONURB, segundo Despacho firmado
em 27/08/2010 pelo Sr. Tufi Michreff Netto, Diretor-Presidente
da Companhia, cujo aviso foi publicado no Jornal “A Notícia” de
30/08/2010 e no Diário Oficial do Estado n.18.921, edição de
30/08/2010, pp. 23.
6.3. Recomendar à CONURB que se abstenha de incluir no ato
convocatório de futuras licitações exigências de comprovação prévia
do recolhimento da garantia de proposta junto à Administração, com
vistas à emissão de certidão a ser incluída no envelope Habilitação,
a exemplo do item 7.2.3, subitem d.1 e § 2º, do edital em questão,
revogado, por afrontar as disposições dos arts. 30 a 32 c/c o inciso
I do § 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 e do inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal. (grifos da ITC)
(...)
Considerando todo o acima exposto, opinamos para a aplicação, na
presente situação, do artigo 267, inciso VI e § 3º do Código de
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Processo Civil, que trata da extinção do processo sem julgamento
do mérito, caso ausente o interesse processual, estando esse
caracterizado diante da revogação do certame licitatório, que
ocasionou a perda superveniente do objeto impugnado, ou seja,
opinamos pelo arquivamento dos autos.
Entretanto, opinamos no sentido de que o arquivamento dos
autos não obsta a que esta Corte de Contas, no exercício de suas
competências, proceda a recomendações e/ou determinações, ainda
mais considerando que, no despacho em que a Gerente do Controle
Interno do MPES sugere a revogação da licitação, há menção a um
novo procedimento licitatório a ser realizado (fl. 220, verso).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 5534/2013 - fls. 240/247, e do
Ministério Público de Contas (fls.250/251), VOTO:
3.1 Pela extinção do processo sem julgamento do mérito, e o
consequente arquivamento, dada a perda superveniente do objeto,
nos termos do art. 307, § 6º da Resolução nº 261/13;
3.2 Pela recomendação aos atuais gestores, com fulcro no 7º do
art. 329, da Res. TC 261/2013 para que se abstenham de incluir, nos
editais de seus certames licitatórios, cláusulas que violem o princípio
da competitividade e ocasionem restrição indevida à participação.
3.3 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013
(Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6416/2013,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, haja vista a
perda superveniente do objeto;
2. Recomendar aos atuais gestores, com base no artigo 329, §7º do
Regimento Interno deste Tribunal, que se abstenham de incluir, nos
editais de seus certames licitatórios, cláusulas que violem o Princípio
da competitividade e ocasionem restrição indevida à participação;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-612/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9356/2013
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
REPRESENTANTE - PAVIMENTAR URBANIZAÇÃO LTDA-EPP
RESPONSÁVEIS - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA E
JOANA D’ARC ALVES VILELA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 - EXTINGUIR O PROCESSO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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1 Relatório
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
liminar formulada pela empresa Pavimentar Urbanização Ltda. EPP
em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, alegando
supostas irregularidades no Edital de Concorrência n° 03/2013, cujo
objeto era a contratação de empresa para a realização de drenagem
e pavimentação do bairro Vaquejada.
Por meio da decisão de fls. 22/24, o então Conselheiro Relator,
considerando a insuficiência da argumentação, a ausência do edital
e o fato de que ainda não havia expirado o prazo para a comissão de
licitação responder à impugnação, determinou a instrução preliminar
do processo, nos termos do § 2º do art. 307, do que decorreu sua
remessa ao Núcleo de Engenharia e Obras – NEO, que se manifestou
por meio da Manifestação Técnica Preliminar – MTP 581/2013
(fls. 25/32 e anexos às fls. 33/36).
A manifestação preliminar considerou procedente a representação,
tanto quanto à exigência de acervo técnico da empresa licitante,
quanto ao fato de tal exigência englobar todos os serviços e obras
indicados nas especificações técnicas do edital, apontando ainda
como necessário que os responsáveis delimitem as parcelas de maior
relevância e valor significativo da obra para que se verifique seu
grau de complexidade e necessidade de comprovação de capacidade
técnico operacional.
A MTP 581/2013 traz em anexo cópias do edital relativo à
Concorrência 03/2013 extraído do sítio eletrônico da Prefeitura de
Barra de São Francisco.
Com base na análise técnica preliminar, o Conselheiro Relator
proferiu voto às fls. 38/42, no sentido de conceder medida
cautelar determinando à Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco que, caso ainda não tivesse ocorrido a homologação da
concorrência, que se abstivesse de homologá-la e caso já tivesse,
que se abstivesse de assinar o contrato.
Foi determinada, ainda, a notificação aos agentes responsáveis
para que, no prazo de 10 dias, apresentassem as justificativas e
esclarecimentos, juntando ainda documentos e esclarecendo em
que fase se encontrava o procedimento licitatório.
Neste sentido foi proferida a Decisão TC – 6790/2013 (fls.44//46)
e notificadas as partes, conforme termos de notificação 2187/2013
e 2188/2013 (fls. 47/48), que apresentaram justificativas em
instrumento único (fls. 52/57, acompanhado de documentos às
folhas 58/66).
Em seguida, o Núcleo de Engenharia e Obras – NEO se manifestou
por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 45/2014 (fls.
68/86), em que apontou os indícios de irregularidades contidos na
representação, além de item que foi incluído por aquele setor – o
item 3.4 - conforme segue:
3.1 Exigência de CAT em nome da empresa, registrado pelo Crea/ES
Base legal: Art. 3º, § 1º, inc. I, e ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei
8.666/93.
3.2 Ausência de indicação das parcelas de maior relevância e de
valor significativo
Base legal: Artigo 30, § 2º, da Lei 8.666/93.
3.3 Ausência de justificativa específica para a exigência de prova de
capacidade técnico-operacional
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
3.4 Verificação de baixa competividade na licitação
Base legal: Artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Nesse sentido foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 103/2014 (fls. 88/92) e expedidos os Termos de Citação
nºs 320/2014 e 321/2014 (fls. 93/94).
Em 28 de fevereiro de 2014, foi protocolizado neste Tribunal, sob
o nº 2891/2014, e recebido neste Gabinete no dia 31/03/2014, o
expediente subscrito pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
onde comunica a revogação do certame em comento.
Em 20 de março de 2014, foi protocolizado neste Tribunal o Ofício
52/2014 (fl. 97), também subscrito pelo Prefeito de Barra de São
Francisco, referindo-se ao Termo de Citação 320/2014. Em tal ofício
o gestor reafirmou a revogação do certame (Concorrência Pública
003/2013) e acrescentou, em retificação ao anterior, que novos
editais foram lançados “em total observância às orientações feitas
por esta Casa de Contas e que a Municipalidade está cumprindo na
íntegra as determinações da Lei 8.666/1993”.
Considerando a necessidade de análise do novo edital exarado pela
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, a fim de que se
verificasse sua conformidade com as determinações desta Corte, na
forma do art. 56, I da Lei Complementar 621/2012 c/c 358, III da
Resolução 261/2013, determinei a notificação dos responsáveis para
encaminhamento a este Tribunal de cópia do novo edital relativo
à Concorrência Pública 003/2013 no prazo de 10 dias (Decisão
Monocrática Preliminar DECM 378/2014 - fls. 103/105).
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Por meio do Ofício nº 79/2014 (fl. 110), o Prefeito Municipal
informou que a Concorrência Pública nº 003/2013 teria se tornado a
002/2014, e encaminhou cópia do edital (fls. 111/147).
Instado a se manifestar a respeito do novo edital, o NEO procedeu
à Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 18/2014 (fls.
153/163), no qual concluiu que as recomendações propostas na ITI
45/2014 foram acatadas pelos responsáveis, deixando de subsistir
os questionamentos trazidos na representação.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4914/2014 (fls.
165/168 com anexos às fls. 169/176), opinando pela extinção do
processo nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno,
tendo em vista a revogação do certame original, com a consequente
publicação do novo edital, o qual não repetiu tais irregularidades.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 178,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
Luis 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.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4914/2014 - fls. 165/168) e do Ministério
Público de Contas (fl. 216), pela extinção do feito nos termos do
artigo 310, inciso I da Resolução nº 261/13, tendo em vista a
revogação do certame original, com a consequente publicação de
novo edital, o qual não repetiu tais irregularidades, nos seguintes
termos:
2. ANÁLISE TÉCNICA
Analisando o Edital de Concorrência, cujo objeto é a contratação
de empresa para realização de terraplenagem, drenagem e
pavimentação do bairro Vaquejada, em ruas do Município, o NEO
procedeu à Instrução de Engenharia Conclusiva 18/2014 (fls.
153/163), concluindo no sentido de que, de acordo com as alterações
apresentadas, o edital não conteria mais as irregularidades
inicialmente detectadas.
Não obstante o gestor público não haver juntado aos autos cópia
da publicação do ato que tenha revogado o certame, verifica-se a
existência do novo edital, constando do site do Município, inclusive,
a Ata de Julgamento da licitação, que segue em anexo à presente
instrução.
Pois bem. A Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, que
aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (RITCEES), dispõe, em seu artigo 307, § 5º, que
quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar
de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, e não houver
interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de
mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
O citado artigo 310, em seu inciso I, expressa que a instrução da
unidade técnica será conclusiva, pela extinção do processo, na
hipótese de acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem
interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos
termos do já citado § 5º do art. 307.
Na presente situação, verifica-se que as falhas apontadas pelo
NEO na Instrução Técnica Inicial nº 45/2014 foram sanadas
pelos responsáveis, tendo em vista a publicação de novo edital
que não repetiu tais irregularidades, tendo sido esse, inclusive, o
entendimento do NEO.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 4914/2014 - fls. 165/168, e do
Ministério Público de Contas (fl. 178), VOTO:
3.1 Pela extinção do processo nos termos do artigo 310, inciso
I da Resolução nº 261/13, e o consequente arquivamento, nos
termos do art. 330, inciso I da Resolução nº 261/13;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9356/2013,
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, extinguir o
processo nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno
deste Tribunal, arquivando-o após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição Plenária
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Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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 de Contas.
Sala das Sessões, 19 de agosto 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 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-613/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9357/2013
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
REPRESENTANTE - PAVIMENTAR URBANIZAÇÃO LTDA-EPP
RESPONSÁVEIS - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA E
JOANA D’ARC ALVES VILELA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXTINGUIR O
PROCESSO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
liminar formulada pela empresa Pavimentar Urbanização Ltda. EPP
em face da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, alegando
supostas irregularidades no Edital de Concorrência n° 02/2013,
cujo objeto era a contratação de empresa para a realização de
pavimentação e drenagem do bairro Vaquejada.
Por meio da decisão de fls. 21/23, o então Conselheiro Relator,
considerando a insuficiência da argumentação, a ausência do edital
e o fato de que ainda não havia expirado o prazo para a comissão de
licitação responder à impugnação, determinou a instrução preliminar
do processo, nos termos do § 2º do art. 307, do que decorreu sua
remessa ao Núcleo de Engenharia e Obras – NEO, que se manifestou
por meio da Manifestação Técnica Preliminar – MTP 582/2013
(fls. 25/32 e anexos às fls. 33/36).
A manifestação preliminar considerou procedente a representação,
tanto quanto à exigência de acervo técnico da empresa licitante,
quanto ao fato de tal exigência englobar todos os serviços e obras
indicados nas especificações técnicas do edital, apontando ainda
como necessário que os responsáveis delimitem as parcelas de maior
relevância e valor significativo da obra para que se verifique seu
grau de complexidade e necessidade de comprovação de capacidade
técnico operacional.
A MTP 582/2013 traz em anexo cópias do edital relativo à
Concorrência 02/2013 extraído do sítio eletrônico da Prefeitura de
Barra de São Francisco.
Com base na análise técnica preliminar, o Conselheiro Relator
proferiu voto às fls. 38/42, no sentido de conceder medida
cautelar determinando à Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco que, caso ainda não tivesse ocorrido a homologação da
concorrência, que se abstivesse de homologá-la e caso já tivesse,
que se abstivesse de assinar o contrato.
Foi determinada, ainda, a notificação aos agentes responsáveis
para que, no prazo de 10 dias, apresentassem as justificativas e
esclarecimentos, juntando ainda documentos e esclarecendo em
que fase se encontrava o procedimento licitatório.
Neste sentido foi proferida a Decisão TC – 6791/2013 (fls.43/45)
e notificadas as partes, conforme termos de notificação 2189/2013
e 2190/2013 (fls. 46/47), que apresentaram justificativas em
instrumento único (fls. 51/56, acompanhado de documentos às
folhas 57/60).
Em seguida, o Núcleo de Engenharia e Obras – NEO se manifestou
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por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 46/2014 (fls.
62/80), em que apontou os indícios de irregularidades contidos na
representação, além de item que foi incluído por aquele setor – o
item 3.4 - conforme segue:
3.1 Exigência de CAT em nome da empresa, registrado pelo Crea/ES
Base legal: Art. 3º, § 1º, inc. I, e ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei
8.666/93.
3.2 Ausência de indicação das parcelas de maior relevância e de
valor significativo
Base legal: Artigo 30, § 2º, da Lei 8.666/93.
3.3 Ausência de justificativa específica para a exigência de prova de
capacidade técnico-operacional
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
3.4 Verificação de baixa competividade na licitação
Base legal: Artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Nesse sentido foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 104/2014 (fls. 82/86) e expedidos os Termos de Citação
nºs 318/2014 e 319/2014 (fls. 87/88).
Em 28 de fevereiro de 2014, foi protocolizado neste Tribunal, sob
o nº 2891/2014, e recebido neste Gabinete no dia 31/03/2014, o
expediente subscrito pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
onde comunica a revogação do certame em comento.
Em 20 de março de 2014, foi protocolizado neste Tribunal o Ofício
53/2014 (fl. 91), também subscrito pelo Prefeito de Barra de São
Francisco, referindo-se ao Termo de Citação 318/2014. Em tal ofício,
o gestor reafirmou a revogação do certame (Concorrência Pública
002/2013) e acrescentou, em retificação ao anterior, que novos
editais foram lançados “em total observância às orientações feitas
por esta Casa de Contas e que a Municipalidade está cumprindo na
íntegra as determinações da Lei 8.666/1993”.
Considerando a necessidade de análise do novo edital exarado pela
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, a fim de que se
verificasse sua conformidade com as determinações desta Corte, na
forma do art. 56, I da Lei Complementar 621/2012 c/c 358, III da
Resolução 261/2013, determinei a notificação dos responsáveis para
encaminhamento a este Tribunal de cópia do novo edital relativo
à Concorrência Pública 002/2013 no prazo de 10 dias (Decisão
Monocrática Preliminar DECM 379/2014 - fls. 97/99).
Por meio do Ofício nº 79/2014 (fl. 104), o Prefeito Municipal
informou que a Concorrência Pública nº 002/2013 teria se tornado a
001/2014, e encaminhou cópia do edital (fls. 105/140).
Instado a se manifestar a respeito do novo edital, o NEO procedeu
à Manifestação Técnica Preliminar MTP 355/2014 (fls.
147/154), no qual concluiu que as recomendações propostas na ITI
46/2014 foram acatadas pelos responsáveis, deixando de subsistir
os questionamentos trazidos na representação.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4913/2014 (fls.
157/160 com anexos às fls. 161/164), opinando pela extinção do
processo nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno,
tendo em vista a revogação do certame original, com a consequente
publicação do novo edital, o qual não repetiu tais irregularidades.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 166,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
Luis 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.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4913/2014 - fls. 157/160) e do Ministério
Público de Contas (fl. 166), pela extinção do feito nos termos do
artigo 310, inciso I da Resolução nº 261/13, tendo em vista a
revogação do certame original, com a consequente publicação de
novo edital, o qual não repetiu tais irregularidades, nos seguintes
termos:
2. ANÁLISE TÉCNICA
Analisando o Edital de Concorrência 001/2014, cujo objeto é a
contratação de empresa para realização de terraplenagem, drenagem
e pavimentação do bairro Vaquejada, em ruas do Município, o NEO
procedeu à Manifestação Técnica Preliminar 355/2014 (fls. 47/154),
concluindo no sentido de que as recomendações propostas na ITI
46/2014 foram acatadas pelos responsáveis, deixando de subsistir
os questionamentos trazidos na representação.
Não obstante o gestor público não haver juntado aos autos cópia
da publicação do ato que tenha revogado o certame, verifica-se a
existência do novo edital, constando do site do Município, inclusive,
a Ata de Julgamento da licitação, que segue em anexo à presente
instrução.
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Pois bem. A Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, que
aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (RITCEES), dispõe, em seu artigo 307, § 5º, que
quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar
de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, e não houver
interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de
mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
O citado artigo 310, em seu inciso I, expressa que a instrução da
unidade técnica será conclusiva, pela extinção do processo, na
hipótese de acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem
interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos
termos do já citado § 5º do art. 307.
Na presente situação, verifica-se que as falhas apontadas pelo
NEO na Instrução Técnica Inicial nº 46/2014 foram sanadas
pelos responsáveis, tendo em vista a publicação de novo edital
que não repetiu tais irregularidades, tendo sido esse, inclusive, o
entendimento do NEO.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 4913/2014 - fls. 157/160, e do
Ministério Público de Contas (fl. 166), VOTO:
3.1 Pela extinção do processo nos termos do artigo 310, inciso
I da Resolução nº 261/13, e o consequente arquivamento, nos
termos do art. 330, inciso I da Resolução nº 261/13;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9357/2013,
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, extinguir o
processo nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno
deste Tribunal, arquivando-o após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-614/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9358/2013
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
REPRESENTANTE - PAVIMENTAR URBANIZAÇÃO LTDA-EPP
RESPONSÁVEIS - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA E
JOANA D’ARC ALVES VILELA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - EXTINGUIR O
PROCESSO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de liminar
formulada pela empresa Pavimentar Urbanização Ltda. EPP em face
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da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, alegando supostas
irregularidades no Edital de Concorrência n° 04/2013, cujo objeto
era a contratação de empresa para a realização de terraplanagem,
drenagem e pavimentação do bairro Vila Luciene.
Por meio da decisão de fls. 22/24, o então Conselheiro Relator,
considerando a insuficiência da argumentação, a ausência do edital
e o fato de que ainda não havia expirado o prazo para a comissão de
licitação responder à impugnação, determinou a instrução preliminar
do processo, nos termos do § 2º do art. 307, do que decorreu sua
remessa ao Núcleo de Engenharia e Obras – NEO, que se manifestou
por meio da Manifestação Técnica Preliminar – MTP 583/2013 (fls.
25/32 e anexos às fls. 33/40).
A manifestação preliminar considerou procedente a representação,
tanto quanto à exigência de acervo técnico da empresa licitante,
quanto ao fato de tal exigência englobar todos os serviços e obras
indicados nas especificações técnicas do edital, apontando ainda
como necessário que os responsáveis delimitem as parcelas de maior
relevância e valor significativo da obra para que se verifique seu
grau de complexidade e necessidade de comprovação de capacidade
técnico operacional.
A MTP 583/2013 traz em anexo cópias de comprovante de
recebimento de edital, relativo à Concorrência 04/2013 extraído do
sítio eletrônico da Prefeitura de Barra de São Francisco e também
cópias dos editais de concorrência 02/2013 e 03/2013 em que se
baseou para realizar a análise, por semelhança com o 04/2013.
Com base na análise técnica preliminar, o Conselheiro Relator
proferiu voto às fls. 42/46, no sentido de conceder medida cautelar
determinando à Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco que,
caso ainda não tivesse ocorrido a homologação da concorrência, que
se abstivesse de homologá-la e caso já tivesse, que se abstivesse de
assinar o contrato.
Foi determinada, ainda, a notificação aos agentes responsáveis
para que, no prazo de 10 dias, apresentassem as justificativas e
esclarecimentos, juntando ainda documentos e esclarecendo em
que fase se encontrava o procedimento licitatório.
Neste sentido foi proferida a Decisão TC – 6792/2013 (fls.47/49) e
notificadas as partes, conforme termos de notificação 2191/2013
e 2192/2013 (fls. 50/51), que apresentaram justificativas em
instrumento único (fls. 55/60, acompanhado de documentos às
folhas 61/69), encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras –
NEO, conforme determinação do Conselheiro Relator.
O NEO se manifestou por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
47/2014 (fls. 71/89), em que apontou os indícios de irregularidades
contidos na representação, além de item que foi incluído por aquele
setor – o item 3.4 - conforme segue:
3.1 Exigência de CAT em nome da empresa, registrado pelo Crea/ES
Base legal: Art. 3º, § 1º, inc. I, e ao art. 30, § 1º, inc. I, da Lei
8.666/93.
3.2 Ausência de indicação das parcelas de maior relevância e de
valor significativo
Base legal: Artigo 30, § 2º, da Lei 8.666/93.
3.3 Ausência de justificativa específica para a exigência de prova de
capacidade técnico-operacional
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
3.4 Verificação de baixa competividade na licitação
Base legal: Artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Nesse sentido foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar DECM
105/2014 (fls. 91/95) e expedidos os Termos de Citação nºs
312/2014 e 313/2014 (fls. 96/97).
Em 28 de fevereiro de 2014, foi protocolizado neste Tribunal, sob
o nº 2891/2014, e recebido neste Gabinete no dia 31/03/2014, o
expediente subscrito pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
onde comunica a revogação do certame em comento.
Em 20 de março de 2014, foi protocolizado neste Tribunal o Ofício
54/2014 (fl. 100), também subscrito pelo Prefeito de Barra de São
Francisco, referindo-se ao Termo de Citação 312/2014. Em tal ofício
o gestor reafirmou a revogação do certame (Concorrência Pública
004/2013) e acrescentou, em retificação ao anterior, que novos
editais foram lançados “em total observância às orientações feitas
por esta Casa de Contas e que a Municipalidade está cumprindo na
íntegra as determinações da Lei 8.666/1993”.
Considerando a necessidade de análise do novo edital exarado pela
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, a fim de que se
verificasse sua conformidade com as determinações desta Corte, na
forma do art. 56, I da Lei Complementar 621/2012 c/c 358, III da
Resolução 261/2013, determinei a notificação dos responsáveis para
encaminhamento a este Tribunal de cópia do novo edital relativo
à Concorrência Pública 003/2013 no prazo de 10 dias (Decisão
Monocrática Preliminar DECM 380/2014 - fls. 106/108).
Por meio do Ofício nº 79/2014 (fl. 158), o Prefeito Municipal

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

Página 16
informou que a Concorrência Pública nº 004/2013 teria se tornado a
003/2014, e encaminhou cópia do edital (fls. 159/193).
Instado a se manifestar a respeito do novo edital, o NEO procedeu
à Manifestação Técnica Preliminar MTP 356/2014 (fls. 197/204),
no qual concluiu que as recomendações propostas na ITI 47/2014
foram acatadas pelos responsáveis, deixando de subsistir os
questionamentos trazidos na representação.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4915/2014 (fls.
207/210 com anexos às fls. 211/214), opinando pela extinção do
processo nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno,
tendo em vista a revogação do certame original, com a consequente
publicação do novo edital.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 216,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
Luis 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.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4915/2014 - fls. 207/210) e do Ministério
Público de Contas (fl. 216), pela extinção do feito nos termos do
artigo 310, inciso I da Resolução nº 261/13, tendo em vista a
revogação do certame original, com a consequente publicação de
novo edital, o qual não repetiu tais irregularidades, nos seguintes
termos:
2. ANÁLISE TÉCNICA
Analisando o Edital de Concorrência nº 003/2014, cujo objeto é a
contratação de empresa para realização de terraplenagem, drenagem
e pavimentação do bairro Vila Luciene, em ruas do Município, o NEO
procedeu à Manifestação Técnica Preliminar 356/2014 (fls. 197/204),
concluindo no sentido de que as recomendações propostas na ITI
47/2014 foram acatadas pelos responsáveis, deixando de subsistir
os questionamentos trazidos na representação.
Não obstante o gestor público não haver juntado aos autos cópia
da publicação do ato que tenha revogado o certame, verifica-se a
existência do novo edital, constando do site do Município, inclusive,
a Ata de Julgamento da licitação, que segue em anexo à presente
instrução.
Pois bem. A Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, que
aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (RITCEES), dispõe, em seu artigo 307, § 5º, que
quando o responsável der cumprimento à medida cautelar e deixar
de contestá-la, com o saneamento das irregularidades, e não houver
interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde logo, decisão de
mérito, observado o disposto no artigo 310 deste Regimento.
O citado artigo 310, em seu inciso I, expressa que a instrução da
unidade técnica será conclusiva, pela extinção do processo, na
hipótese de acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem
interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos
termos do já citado § 5º do art. 307.
Na presente situação, verifica-se que as falhas apontadas pelo
NEO na Instrução Técnica Inicial nº 47/2014 foram sanadas
pelos responsáveis, tendo em vista a publicação de novo edital
que não repetiu tais irregularidades, tendo sido esse, inclusive, o
entendimento do NEO.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 4915/2014 - fls. 207/210, e do Ministério
Público de Contas (fl. 216), VOTO:
3.1 Pela extinção do processo nos termos do artigo 310, inciso I da
Resolução nº 261/13, e o consequente arquivamento, nos termos do
art. 330, inciso I da Resolução nº 261/13;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9358/2013,
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, extinguir o processo
nos termos do artigo 310, inciso I do Regimento Interno deste
Tribunal, arquivando-o após o trânsito em julgado, 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
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de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, 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 de Contas.
Sala das Sessões, 19 de agosto 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 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-679/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5266/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º
BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEL - JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 2º BIMESTRE
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, da Câmara Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, referentes ao 2° Bimestre do exercício financeiro de
2014.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo
de Omissão - RCO 67/2014 de fls. 16, concluiu que a omissão
foi saneada, conforme fls. 08/09 destes autos, sugerindo seu
arquivamento.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer MMPC 3646/2014,
de fls.19, do Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da
Silva, acompanhou o entendimento da 6ª 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-5266/2014,
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,
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
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Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-681/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5836/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL - HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
EMENTA: DENÚNCIA – RECURSOS FEDERAIS – ENCAMINHAR
AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de representação formulada por RBM
Publicidade Promoções e Eventos Ltda, em face de Art Som
& Iluminação Ltda e o Município de Cariacica, respectivamente,
vencedora e homologante do resultado do edital de Pregão
Eletrônico nº. 024/09, cujo objeto é a contratação de empresa
para a prestação de serviços de locação de veículos utilitários
com sonorização para divulgação de campanha NACIONAL de
vacinação.
Após a notificação do Sr. Hélder Ignácio Salomão e apresentação
por parte deste de justificativas e documentação acerca do Pregão
Eletrônico nº. 024/2009 e 099/2011, a 4ª Secretaria de Controle
Externo, em Manifestação Técnica Preliminar MTP 69/2013,
fls. 1423 a 1439, identificou que o recurso financeiro a ser
despendido para o pagamento da locação de veículos a serem
utilizados não pertencem ao Município de Cariacica mas, sim, ao
Sistema Único de Saúde – SUS.
Ressalta que a citada transferência de recursos aos Estados,
Municípios e ao Distrito Federal, a competência para a análise,
fiscalização e julgamento da aplicação dos recursos não é cedida
aos entes federados, restando concentrada no âmbito da União
Federal.
Assim, com relação ao controle externo, a competência para a
fiscalização dos recursos federais que compõem o Sistema Único
de Saúde é dada ao Tribunal de Contas da União pela Constituição
Federal (art. 71, VI) e ratificada pela legislação específica do tema,
na linha do que dispõe o art. 3º., do Decreto nº. 1.232/94:
“Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão
movimentados, em cada esfera de governo, sob a fiscalização do
respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida
pelos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas da União.”
Sugere o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas
da União – TCU a fim de que ali, então, sejam adotadas as
providências necessárias à fiscalização, análise e julgamento dos
fatos denunciados pela empresa RBM Publicidade Promoções e
Eventos Ltda., haja vista os recursos utilizados para a realização das
despesas terem origem na esfera Federal (Fonte 015.004 – REC.
DO SUS – PPI/ECD).
Sugere também que sejam os fatos trazidos ao conhecimento do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES levados à
ciência do próprio Ministério da Saúde, a fim de que este, por
auditoria própria a ser implementada pelo Sistema Nacional de
Auditoria - SNA integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, possa
aferir a legalidade da aplicação dos recursos disponibilizados ao
Município de Cariacica para a execução destes serviços.
O Ministério Público de Contas através de Parecer, fls. 1442, da
lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, se manifesta
assente com a proposição da área técnica, oficiando que seja
reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal de
Contas para processar e julgar este feito e, consequentemente,
determinar a remessa destes autos ao Tribunal de Contas da
União.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
DENÚNCIA. ENCAMINHAMENTO.
VOTO
Ante todo o exposto, concordando integralmente com o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público, VOTO
no sentido de encaminhar os presentes autos ao Tribunal
de Contas da União – TCU e Ministério da Saúde, para as
providências que se fizerem necessárias, haja vista que os
recursos utilizados para a realização das despesas têm origem na
esfera Federal.
É como VOTO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5836/2011,
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, encaminhar os presentes
autos ao Tribunal de Contas da União e Ministério da Saúde, para as
providências que se fizerem necessárias, haja vista que os recursos
utilizados para a realização das despesas têm origem na esfera
Federal, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se no Plenário para 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 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-Geral do Ministério Público Especial de Contas
em exercício
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-682/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2582/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – EXERCÍCIOS 2007/2011
ASSUNTO - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA
INTERESSADOS - CLEONICE ANGELA FONSECA DE ALMEIDA E
OUTROS
EMENTA: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA – SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS –
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO –
NÃO REALIZAR AUDITORIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de solicitação de auditoria oferecida
pela senhora Cleonice Ângela Fonseca de Almeida e outros,
protocolizado sob o nº 003994 de 14/04/2011 e nº 004058 de
18/04/2011, na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco,
em função de ocorrência de supostas irregularidades ( ordem
cronológica ) na quitação de precatórios daquela municipalidade,
requerida pelo próprios.
Em face da multiplicidade exercícios foi procedido sorteio de
relator único, fls. 41, sendo sorteado o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Considerando que a matéria não foi objeto de auditoria, fls.
44, decide o Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão TC
3364/2011, fls. 50, nos termos do voto do então Conselheiro Relator,
fls. 48 a 49, encaminhar os presentes autos para avaliação
de operacionalidade pela Controladoria Geral Técnica e posterior
deliberação nos termos do artigo 7º, inciso XVI do Regimento
Interno.
A 6ª Controladoria Técnica e a Controladoria Geral Técnica
manifestam-se pela reavaliação da solicitação da auditoria ora
requerida, uma vez que não foi apontado dano ao erário; custo da
referida realização; decurso de tempo dos fatos narrados; volume
de auditorias pendentes, além de considerarem ser o Poder
Judiciário a esfera mais competente para resguardar o direito
do cidadão pela preterição no pagamento de precatório, fls. 60 a 61.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC
2882/2013, fls. 65 a 71, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, entendendo que a competência
deste Tribunal para apreciar tal questão é pacífica e prevista no
art. 1º, inciso I da Lei Complementar 621/2012, discordando
integralmente da Área Técnica, pugna que seja DETERMINADA
a realização de Auditoria Especial no Município de Barra de
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São Francisco, a fim de que seja esclarecido o indicativo de
irregularidade referente à preterição da ordem cronológica de
pagamento dos precatórios.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL. PRETERIÇÃO DA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. NÃO
REALIZAÇÃO.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, acompanhando
integralmente o entendimento exarado pela Área Técnica
e divergindo integralmente do entendimento exarado pelo
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que NÃO
SEJA DETERMINADA a realização de Auditoria Especial no
Município de Barra de São Francisco, considerando os argumentos
apresentados, quais sejam, não foi apontado dano ao erário; custo
da referida realização; decurso de tempo dos fatos narrados;
volume de auditorias pendentes, além de considerar também
ser o Poder Judiciário a esfera mais competente para resguardar
o direito do cidadão pela preterição no pagamento de precatório.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
Dê-se ciência ao interessado.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2582/2011,
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, não determinar
a realização de auditoria especial no Município de Barra de São
Francisco, arquivando-se os presentes 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 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 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-657/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3711/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO
GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E 14
DE 2013
INTERESSADO - NIVALDO COMETTI
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DE 2013 - 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, referente ao 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2013, do Fundo Municipal de Educação de São Gabriel
da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Nivaldo Cometti, Secretário
Municipal de Educação.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse os
dados referidos, conforme se depreende da DECM 624/2014, fls. 02.
Atendendo à notificação, o responsável comparece aos autos com a
documentação que foi acostada às fls. 06/21.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, Relatório Conclusivo de
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Omissão RCO 65/2014, fls. 24, confirma que a omissão foi
saneada, conforme comprovante de remessa de dados CidadesWeb, juntados às fls. 25/28. Embora no que pese as “inconsistências
indicativas” mencionadas no comprovante de remessa de dados,
essas serão tratadas de forma apartada deste feito, caso persistam,
com base na Resolução 247/2010. Portanto, sugere o arquivamento
dos autos, dada a perda do objeto
Nos termos regimentais, às fls. 99 manifesta-se o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Luciano Vieira, de
acordo com o RCO 65/2014, pugnando, também, pelo arquivamento
do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre e
dos meses 13 e 14 do exercício de 2013, do Fundo Municipal de
Educação de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr.
Nivaldo Cometti, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3711/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, 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, 26 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 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-684/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3402/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - HM TÊXTIL LTDA
RESPONSÁVEIS - ORLY GOMES DA SILVA E DANIELE MARCIANA
PEREIRA
ADVOGADO - MÔNICA DA SILVA FERNANDES (OAB-ES Nº 4.905)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARAPARI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
42/2014 - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Trata o presente feito de Representação, com pedido de provimento
liminar, formulada a esta Corte de Contas pela sociedade empresária
HM Têxtil Ltda, em razão de supostas irregularidades decorrentes do
edital de Pregão Eletrônico nº 42/2014 do Município de Guarapari,
que visa tem por objeto a aquisição de uniformes escolares para os
alunos da rede pública municipal.
Alega a Representante, em síntese, que foi desclassificada do
certame por não ter anexado sua proposta conforme modelo contido
no Anexo I do Edital. No entanto, sustenta que o Edital prevê que
as propostas deveriam ser encaminhadas pelo site devendo conter
a descrição do objeto e valor e que somente a proposta vencedora
deveria ser apresentada conforme modelo contido no Anexo I.
Alega que o edital não exigiu que a proposta fosse anexada quando
os licitantes a enviassem, motivo pelo qual se insurge contra sua
desclassificação.
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Afirma que interpôs recurso administrativo, porém, sem êxito.
Ao final, requereu a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico nº
042/2014.
Analisando os argumentos da Representante, verifiquei que a
Representação somente veio acompanhada de Procuração e
Contrato social, motivo pelo qual, naquela oportunidade, entendi
não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de
medida cautelar, especialmente pelo fato de que a Representação
não veio acompanhada de qualquer indício de prova, nem mesmo
de que a Representante tivesse enviado a proposta nos termos do
item 4.1 do Edital.
Assim, em sede de Decisão Monocrática Preliminar nº
3550/2014, fls. 43/44, o pedido de suspensão cautelar do certame
foi indeferido, sendo determinada a Notificação do Sr. Orly Gomes
da Silva, Prefeito Municipal de Guarapari e da Pregoeira, Srª Daniele
Marciana Pereira para se pronunciarem a respeito do teor da
representação no prazo de 10 (dez) dias.
Em atendimento à determinação, os responsáveis apresentaram
informações, fls. 52/57, acompanhada de documentos de fls. 58/80.
Em seguida, encaminhei os autos à área técnica para a devida
instrução. O Núcleo de Cautelares se manifestou por meio da
Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 372/2014, fls. 82/86,
no sentido de que, apesar de não existir regramento específico no
Regimento Interno acerca do procedimento a ser adotado no rito
sumário nos casos de indeferimento da cautelar e não existência
de outras irregularidades, deveriam ser adotadas de forma
subsidiária as disposições regimentais do rito ordinário, elaborandose uma Instrução Técnica Conclusiva, conforme proposta de
encaminhamento abaixo transcrita:
“Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:4.1. Nos termos do artigo 47, III
“d”, c/c artigo 319, ambos do RITCEES, a remessa dos autos ao
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, para que
elabore a competente Instrução Técnica Conclusiva, tendo em vista
a improcedência da Representação e a lacuna regimental em adotála nos termos do rito sumário.”
Ato Contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4693/2014,
fls. 88/91, concluindo que não restou comprovada a eventual
irregularidade narrada pelo representante, opinando pela
improcedência da Representação.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se de acordo com
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4693/2014.
Vieram-me os autos para o meu conhecimento e elaboração de voto.
É o relatório.
VOTO TC Nº 3402/2014
Trata o presente feito de Representação, com pedido de provimento
liminar, formulada a esta Corte de Contas pela sociedade empresária
HM Têxtil Ltda, em razão de supostas irregularidades decorrentes do
edital de Pregão Eletrônico nº 42/2014 do Município de Guarapari,
que visa tem por objeto a aquisição de uniformes escolares para os
alunos da rede pública municipal.
Alega a Representante, em síntese, que foi desclassificada do
certame por não ter anexado sua proposta conforme modelo contido
no Anexo I do Edital. No entanto, sustenta que o Edital prevê que
as propostas deveriam ser encaminhadas pelo site devendo conter
a descrição do objeto e valor e que somente a proposta vencedora
deveria ser apresentada conforme modelo contido no Anexo I.
Alega que o edital não exigiu que a proposta fosse anexada quando
os licitantes a enviassem, motivo pelo qual se insurge contra sua
desclassificação.
Em sede de justificativas, os Representados informam que a empresa
representante não anexou sua proposta no sistema, e também não
instruiu os autos com o recibo de validação da entrega da proposta
que alega haver apresentado junto ao sistema, não havendo
qualquer irregularidade na desclassificação da empresa. Informa
ainda que a empresa em questão impetrou Mandado de Segurança
de nº0003626-77.2014.8.08.0021 pelos mesmos fundamentos,
cuja liminar foi negada pelo Exmo. Juiz de Direito.
Analisando os argumentos colacionados, verificamos não assistir
razão à empresa representante. O item 4.1 do Edital não deixa
dúvidas de que os licitantes deveriam “encaminhar” as propostas.
Assim, diante da ausência de qualquer elemento que indique que
a representante efetivamente tenha entregado sua proposta,
imperiosa é a conclusão pela improcedência da Representação, nos
termos da MTP 372/2014 e ITC 4693/2014.
Em face do exposto, acompanhando entendimento técnico e
ministerial, considerando as razões acima elencadas e tendo em
vista a legislação que rege a matéria, VOTO com base no artigo 95,
I c/c 99 §2º da LC nº 621/12 pela IMPROCEDÊNCIA da presente
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Representação.
Cientifique-se o Representante do teor da decisão a ser proferida,
nos termos do §7º do art. 307 da Resolução TC nº 261/2013.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3402/2014,
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 quatorze, à unanimidade, considerar improcedente
a presente Representação em face da Prefeitura Municipal de
Guarapari, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e 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-685/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-604/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
INTERESSADO - DENISE DA PENHA MOURA
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2006 IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os autos de Denúncia formulada pela Sra. Denise da
Penha Moura, em desfavor da empresa PROMOSOM Produções,
Sonorização e Serviços Ltda., com o objetivo de se apurar supostas
irregularidades ocorridas com o Pregão nº 173/2006, Processo nº
25626/2006, realizado pelo Município de Serra, nos exercícios de
2006 e 2007, figurando como responsável o Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal à época.
A presente Denúncia foi recebida pelo então Relator do feito,
Conselheiro Enivaldo Euzébio dos Anjos, que a encaminhou à área
técnica para a devida apuração.
Através do Relatório de Auditoria Nº 6ªCT RA-D 27/2008, fls.
20/33, manifestou-se a 6ª Controladoria Técnica após exame dos
autos do Processo 25656/2006, que resultou no Pregão 173/2006,
além de inspeção in loco junto à empresa PROMOSOM, bem como
ao Fisco Municipal, concluindo pela improcedência de todos os itens
relativos à denúncia, quais sejam:
Empresa situada em endereço em reforma;
Empresa não existe de fato;
Empresa inidônea em razão de documentação exigida no Edital.
A 6ª SCE – Secretaria de Controle Externo – Manifestação Técnica
Preliminar MTP 334/2013, fls. 469/470, reitera os termos do
RA-D 27/2008, concluindo pela extinção do processo, com resolução
de mérito, diante da improcedência da denúncia, com o consequente
arquivamento do feito, devendo-se dar ciência aos interessados.
Nos termos regimentais, às fls. 474, o Ministério Público de Contas,
através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhando o entendimento da área técnica endossa a conclusão
da MTP 334/2013.
É o breve relatório.
VOTO
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TC – 604/2008
Trata-se o presente processo de Denúncia, protocolizada nesta
Corte de Contas pela Sra. Denise da Penha Moura, sob o nº 015555,
em desfavor da empresa PROMOSOM Produções, Sonorização e
Serviços Ltda., relatando supostas irregularidades, envolvendo
o Processo nº 25626/2006 – Pregão nº 173/2006, realizado pelo
Município de Serra.
Após a elaboração do Relatório de Auditoria Nº 6ªCT RA-D 27/2008,
os autos foram encaminhados à 6ª SCE – Secretaria de Controle
Externo, onde recebeu a Manifestação Técnica Preliminar MTP
334/2013, a qual adotou in totum o opinamento dos auditores da
6ª Controladoria Técnica, no sentindo de considerar improcedente
a presente denúncia, uma vez que não foram constatados ou
dimensionados quaisquer outros achados ou dano ao erário no
processo examinado, de nº 25626/2006, que resultou no Pregão
173/2006.
Do mesmo entendimento comungou o Ministério Público Especial
de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, quando subscreve a manifestação da área técnica.
Assim, considerando que a denúncia formulada em face da
empresa PROMOSOM Produções, Sonorização e Serviços Ltda., no
sentido de que a empresa está situada em endereço em reforma;
a empresa não existe de fato; e a empresa é inidônea em razão
de documentação exigida no Edital; não procede, visto que a
mesma está inscrita no CNPJ: 31.772.940/0001-22, com sede à Av.
José Martins Rato, 726, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município
de Serra – ES, CEP: 29.160.790, e ainda, foi verificado junto ao
Fisco Municipal, atendimento aos preceitos estabelecidos pelas Leis
8.666/93, 10.520/02 e 4.320/64, razão pela qual a improcedência
é a medida correta.
Nesse passo, pelas razões acima expostas, encampando o
entendimento técnico e ministerial, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA
da presente denúncia, em face da empresa PROMOSOM
Produções, Sonorização e Serviços Ltda, relacionadas com
o Processo nº 25626/2006, que resultou no Pregão nº 173/2006,
realizado pelo Município de Serra.
Que seja dada ciência aos interessados do teor da presente decisão,
nos termos regimentais. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-604/2008,
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, considerar improcedente
a presente Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Serra,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e 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-687/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3579/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
INTERESSADO - EDITORA FOLHA ACADÊMICA LTDA - ME
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - LAURIANO MARCO ZANCANELA
EMENTA: DENÚNCIA - PREFEITURA DE SÃO MATEUS –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de denúncia apresentada a este Tribunal
de Contas pela Editora Folha Acadêmica LTDA-ME, em face do Prefeito
Municipal de São Mateus, por atos supostamente irregulares.
Nos termos da Decisão Preliminar TC – 355/08, fls. 840, o Sr. Lauriano
Marco Zancanela, foi devidamente citado e consequentemente
apresentou suas razões de justificativas de fls. 848/860.
Dando o prosseguimento ao feito, os autos foram enviados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC para manifestação,
originando a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2586/2013, fls.
1199/1202, com a seguinte conclusão:
“2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 As irregularidades apontadas pela equipe de auditoria
foram: Ausência de Licitação (processo 257.328/06; processo
242.158/06; processo 259.221/07; processo 260.664/07);
Imposição de Cláusula Restritiva do direito de participação
dos licitantes (Pregão 086/06); e Restrição/Violação ao
princípio da publicidade (Pregão 086/06). Faz-se a ressalva de
que não foram apontados indícios de dano ao erário pela equipe de
auditoria.
2.2 Levando em conta a análise preliminar procedida e diante do
preceituado no art.
79, inciso III2, da Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1 Considerar prescrita a pretensão punitiva do Tribunal de
Contas do
Estado do Espírito Santo, em relação às irregularidades apontadas
na
Instrução Técnica Inicial 103/08, conforme disposto no art. 71,
caput, § 1º e
4º, da Lei Complementar nº 621/2012;
2.2.2 Alertar para a observância do disposto no §1º3, art. 71, da
Lei
Complementar nº 621, haja vista a necessidade de manifestação
escrita do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para se decretar a
prescrição.
2.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao denunciante
do teor da decisão final a ser proferida, conforme preconiza o §3º,
do artigo 91, da Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno do
TCEES).”
Os autos foram então encaminhados ao Ministério Público Especial
de Contas, tendo o Procurador Geral de Contas, Dr. Heron Carlos
Gomes da Silva opinado conforme proposição da área técnica, fls.
1206/1207.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Contudo, cumpre-nos analisar a questão prejudicial de mérito
levantada pelo responsável, corroborada pela Área Técnica e pelo
Ministério Público Especial de Contas, senão vejamos.
Em que pese o tema acerca de prescrição não ser tratado na antiga
Lei Orgânica deste Tribunal, a matéria foi expressamente prevista
no art. 71, da Lei Complementar n° 621/2012, atual Lei Orgânica.
Nota-se que no caso em comento não fora imputada aos responsáveis
a hipótese de dano ao erário, caso em que o ressarcimento seria
imprescritível.
Ao contrário, todavia, restava apenas a pretensão punitiva, esta sim
prescrita nos termos levantados pela ITC 2586/2013, haja vista ter
transcorrido prazo superior ao legalmente previsto, para ação desta
Corte de Contas, ou seja, cinco anos.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, tendo em vista os princípios da legalidade
e da segurança jurídica, há imperioso reconhecimento da prescrição
quinquenal administrativa em relação à pretensão punitiva neste
caso concreto.
III - CONCLUSÃO
Assim, com base no artigo 71, da Lei Complementar n° 621/2012 e
nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, acompanhando
o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I - Seja decretada a PRESCRIÇÃO quanto às irregularidades
apuradas no presente processo, em face do decurso do prazo de
mais de cinco anos para atuação da pretensão punitiva do Tribunal;
II – Por consequência, que sejam os autos do Processo TC 3579/2007
ARQUIVADOS;
III - Seja remetida aos interessados a cópia da Decisão proferida
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neste feito para ciência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3579/2007,
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, decretar a prescrição
da pretensão punitiva quanto às irregularidades apuradas no
presente processo, em face do decurso do prazo de mais de cinco
anos para atuação da pretensão punitiva do Tribunal, arquivandose os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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 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 RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-798/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3289/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Fazenda, sob responsabilidade do Sr.
Maurício Cézar Duque – Secretário de Estado da Fazenda,
referente ao exercício de 2013.
A documentação foi examinada pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 281/2014
(fls. 13/29), recomendando que sejam consideradas regulares as
contas prestadas pelo Sr. Maurício Cézar Duque, referentes ao
exercício financeiro de 2013.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6486/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 31/32), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação
ao responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 281/2014 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 do senhor Maurício Cézar Duque – Secretário de Estado
da Fazenda, frente à Secretaria de Estado da Fazenda, no exercício
de 2013, 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 Luis Henrique Anastácio da
Silva 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
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Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2013, 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 Secretaria de Estado da
Fazenda, sob a responsabilidade do Sr. Maurício Cézar Duque
– Secretário de Estado da Fazenda, relativas ao exercício
de 2013, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3289/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regulares
as contas da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, relativas
ao exercício de 2013, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a
responsabilidade do Sr. Maurício Cézar Duque, dando-lhe 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 Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-622/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2622/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - IRANILSON CASADO PONTES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2, da Secretaria
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano –
SEDURB, do exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do
senhor Iranilson Casado Pontes – Secretário.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
256/2014, fls. 7-14, elaborado pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme análise procedida, constatamos que a Prestação de
Contas Anual do SEDURB, exercício de 2013, não apresentou indício
de irregularidades.
Vitória, 24 de julho de 2014.
Cleilson Rodrigues Meirelles
Auditor de Controle Externo
Mat.203.206
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da ITC 5839/2014, opinou-se, fl. 16-17,
pela regularidade das contas do senhor Iranilson Casado Pontes –
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Secretário, frente à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 19.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela
REGULARIDADE das contas apresentadas pelo senhor Iranilson
Casado Pontes – Secretário, frente à Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB,
no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2622/2014,
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, julgar regular a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação,
e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, sob a responsabilidade do
Sr. Iranilson Casado Pontes, ordenador de despesas no exercício de
2013, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-623/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3322/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS - SEADH
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - RODRIGO COELHO DO CARMO E MARCELO
GOMES
PIMENTEL
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1-609] da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
- SEASDH do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade
dos senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes Pimentel,
ambos Secretários de Estado.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Helder Ignacio
Salomão – Secretário de Estado, através do OFÍCIO/SEADH/GS
N.º 383/2013, protocolizado sob o nº 003934, em 01/04/2013,
tempestivo, portanto, vez que tendo o término do prazo para o
encaminhamento da prestação de contas anual coincidido com o
final de semana, prorroga-se o prazo fatal até o próximo dia útil,
qual seja 01/04/2013, aplicando-se os termos do art. 184, e em
consonância com o art. 105 todos da Resolução TC nº 182/02,
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vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 2ª Secretaria de Controle Externo
a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 169/2013 [fls. 612622], pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
onde as contas apresentadas encontraram-se inconsistentes,
opinando pela citação dos agentes responsáveis, para apresentarem
esclarecimentos quanto os indicativos de irregularidade apontados,
conforme segue:
[...]
DA LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
Esta análise limita-se ao conjunto de informações
orçamentárias, financeiras e patrimoniais encaminhados a
esta Corte de Contas nos termos do art. 105 da Resolução
TCEES nº. 182/2002, não tendo sido realizados quaisquer
procedimentos de verificação física, confirmação com
terceiros ou inspeção externa de documentos bem como
avaliação do controle interno para fins de emissão de opinião
acerca desta Prestação de Contas Anual.
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme análise procedida, constatamos que a Prestação de Contas
Anual apresenta os indicativos de irregularidade relacionados no
quadro que segue, pelos quais sugerimos a CITAÇÃO dos Agentes
Responsáveis, senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes
Pimentel.
Indicativo de Irregularidade
BENS MÓVEIS
Divergência de R$12.370,85
entre
o
saldo
contábil
demonstrado
no
Balanço
Patrimonial (fl. 101) e aquele
demonstrado no Inventário
de Bens Móveis (fl. 156).
Ausência de Termos de
Responsabilidade para
transferências de Bens Móveis.
BENS IMÓVEIS
a) Divergência de R$
280.546,18 entre o saldo
contábil demonstrado no
Balanço Patrimonial (fl. 101)
e aquele demonstrado no
Inventário de Bens Imóveis
(fl. 303).

Base Legal
Artigo 85 c/c artigos 83 e 89
da Lei Federal 4.320/64

Artigo 108 do Decreto 1.110R/2002

Artigo 85 c/c artigos 83 e 89
da Lei Federal 4.320/64

Vitória, 06 de agosto de 2013.
Rosa Neris Bertollo
Auditor de Controle Externo
Face aos indícios de irregularidade apontados no RTC 169/2013, a 6ª
SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 591/2013 [fls. 624628], sugerindo ao Plenário a citação dos agentes responsáveis.
Ato contínuo prolatou-se a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 720/2013 [fls. 630], onde o Ilmo. Sr. Conselheiro Substituto
Eduardo Perez determinou no sentido de proceder à citação dos
responsáveis, para que no prazo improrrogável de trinta dias
prestem os esclarecimentos quanto aos indícios de irregularidades
apontados no Relatório Técnico Contábil RTC 169/201 e Instrução
Técnica Inicial ITI 591/2013.
Os senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes Pimentel,
ambos os Secretários de Estado, foram devidamente citados de
acordo com o Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 634 e 636
dos autos.
Em respeito à Decisão proferida, foi juntada aos autos documentação
tempestiva pelos agentes responsáveis [fls. 639-641 e 643-737],
nas datas de 15/10/2013 e 16/10/2013, protocolizado sob os
números 015070 e 014990.
Os autos foram encaminhados à 2ª Secretaria de Controle Externo,
a qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 08/2014 [fls.
774-781], conforme segue:
[...]
II DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NA RTC
169/2013 E INCORPORADOS PELA ITI 591/2013.
II.1 – Item 1.1.1 “a” da ITI 591/2013:
a. Divergência de R$ 12.370,85 no saldo de Bens Móveis.
Bases Legais: art. 85 c/c arts. 83 e 89, Lei Federal nº 4.320/1964.
Responsáveis: Rodrigo Coelho do Carmo (ex-Secretário de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos) e Marcelo Gomes Pimentel
(ex-Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).
Da confrontação dos dados do Balanço Patrimonial com os valores
constantes da Declaração de Inventário Anual de Bens Móveis,
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constatou-se uma divergência total no saldo de Bens Móveis de
R$ 12.370,85, conforme descrito:
·
Inventário – Saldo em 31/12/2012: R$ 2.631.469,79;
·
Contabilidade – Saldo em 31/12/2012: R$ 2.643.840,64.
Justificativas Apresentadas
Consta à fl. 650, a seguinte declaração da Subsecretária para
assuntos Administrativos:
“Declaro para os devidos fins, em especial perante o Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) que o Balanço
Patrimonial com os valores constantes da Declaração de Inventário
Anual de Bens Móveis da Secretaria de Estado de Assistência Social
e Direitos Humanos (SEADH) referente ao exercício financeiro de
2012, no qual constou divergência de R$12.370,85 no saldo de
Bens Móveis encontra-se praticamente regularizado, porquanto o
problema já existia há mais de 10(dez) anos, não sendo a SEADH
a única Secretaria com tal problema, mas sim a grande maioria
dos órgãos do Poder Executivo Estadual, o que culminou com a Lei
Estadual n° 9.372, de 27 de dezembro de 2009, na qual estabeleceu
prazo para correção dessas e outras divergências relacionadas com o
patrimônio, tendo o prazo sido prorrogado por força da Lei Estadual
n° 9.916, de 15 de outubro de 2012, para o dia 31/12/2013.
Declaro também, que a Comissão para Saneamento das Divergências
entre os Inventários Físicos e Saldos Contábeis desta SEADH vem
realizando seus trabalhos com fito a regularizar todas as pendências
apresentas dentro do prazo estipulado por lei.”
Análise das justificativas
Por meio de consulta ao SIAFEM2013/Balancete, verifica-se a
regularização no valor total de R$ 10.681,90 através das notas de
lançamentos nºs 2013NL00085, 2013NL00765 e 2013NL01298,
restando ainda uma divergência de R$ 1.688,95 a ser regularizada.
Considerando que foi regularizada mais de 85% (oitenta e cinco
por cento) da divergência, sugiro que seja afastada a irregularidade
apontada neste item, e seja recomendado a que a SEADH
providencie a regularização do restante da divergência, observando
o que estabelece a legislação.
II.2 – Item 1.1.1 “b” DA ITI 591/2013:
Ausência de Termos de Responsabilidade para Transferências
de Bens Móveis.
Bases Legais: art. 85 c/c arts. 83 e 89, Lei Federal nº 4.320/1964.
Responsáveis: Rodrigo Coelho do Carmo (ex-Secretário de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos) e Marcelo Gomes Pimentel
(ex-Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).
A SEADH realizou transferências de Bens Móveis para a
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Profissional e Trabalho (SECTIT), no valor de R$ 608.703,50, para
a Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e
Empreendedorismo (ADERES), no valor de R$ 169.051,00, e para a
Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), no valor de R$ 68.917,72,
totalizando R$ 845.977,42.
Não foram encaminhados os Termos de Responsabilidade
devidamente assinados pelos responsáveis, exigido no artigo 108 do
Decreto Estadual nº 1.110-R, de 12/12/2002, para as transferências
de Bens Móveis realizadas pela SEADH, relacionadas a seguir:
Nota de Liquidação
Valores em R$
Transferência para a SECTIT
2012NL00050
228.879,98
2012NL00535
34.529,00
2012NL00538
1.957,86
2012NL00539
44.583,19
2012NL00953
196.629,91
2012NL00954
102.123,56
Subtotal
608.703,50
Transferência para a ADERES
2012NL00246
142.436,00
2012NL00705
7.739,68
2012NL00706
18.180,52
Subtotal
168.356,20
Transferência para a SEJUS
2012NL01164
68.917,72
Subtotal
68.917,72
Total
845.977,42
Nas Notas de Lançamentos que transferem os bens para a SECTIT,
foi mencionado em seus históricos o Decreto nº 2.896-R de
18/11/2011. O artigo 3º do Decreto nº 2.896-R, de 18/11/2011,
transfere da SEADH para a SECTIT a Subsecretaria de Estado do
Trabalho e a Comissão Estadual do Trabalho (CET).
Embora o parágrafo único do artigo 3º, incluído através do Decreto
3.075-R, de 16/08/2012, estabeleça a transferência do acervo
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de bens móveis, dos materiais de consumo, dos equipamentos,
máquinas e instalações, dos direitos e obrigações da Subsecretaria
de Estado do Trabalho, bem como da Comissão Estadual do Trabalho
(CET), tal dispositivo não desobriga a observação do artigo 108 do
Decreto 1.110-R, de 12/12/2002.
Justificativas Apresentadas
Foram autuados às fls. 655 a 737, os termos de
responsabilidade referente às transferências de bens móveis
para a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Trabalho - SECTTI, a Agência de
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo – ADERES e para a Secretaria de Estado
da Justiça – SEJUS.
Análise das justificativas
Com a apresentação dos termos de responsabilidade às fls.
655 a 737, fica saneada a irregularidade.
II.3 – Item 1.1.2 “a” da ITI 591/2013:
b. Divergência no saldo de Bens Imóveis com Escritura.
Bases Legais: art. 85 c/c arts. 83 e 89, Lei Federal nº 4.320/1964.
Responsáveis: Rodrigo Coelho do Carmo (ex-Secretário de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos) e Marcelo Gomes Pimentel
(ex-Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos).
Da confrontação dos dados do Balanço Patrimonial com os valores
constantes do Inventário Anual de Bens Imóveis, constatou-se
uma divergência total no saldo de Bens Imóveis de R$ 280.546,18,
conforme descrito:
·
Inventário – Saldo em 31/12/2012: R$ 524.357,60;
·
Contabilidade – Saldo em 31/12/2012: R$ 243.811,42.
Justificativas Apresentadas
Consta à fl. 650, a declaração da Subsecretária para Assuntos
Administrativos:
“O saldo de Bens Imóveis com escritura, no valor total de
R$280.546,18, está sendo corrigido, e que o problema não se refere
ao exercício de 2012, mas há mais de dez anos, não sendo a SEADH
a única Secretaria com tal problema, mas sim a grande maioria dos
órgãos do Poder Executivo Estadual, e que há prazo legal para a
regularização dessa situação até 31/12/2013.
Declaro também, que a Comissão para Saneamento das Divergências
entre os Inventários Físicos e Saldos Contábeis desta SEADH vem
realizando seus trabalhos com fito a regularizar todas as pendências
apresentas dentro do prazo estipulado por lei.”
Análise das justificativas
O citado informa quanto a possíveis ajustes e regularizações que
estão sendo efetuados.
A Lei 4.320 de 17 de março de 1964, dispõe:
Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a
situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas,
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes
ou confiados.
[...]
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.
[...]
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira patrimonial e industrial.
[...]
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter
permanente, com indicação dos elementos necessários para a
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis
pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis
e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os
elementos da escrituração sintética na contabilidade.
No entanto, até a presente data, nada foi apresentado pela
SEADH quanto aos trabalhos já realizados para regularização
das inconsistências entre o inventário físico e o contábil dos bens
patrimoniais imóveis, impossibilitando dimensionar a sua real
composição patrimonial.
Pelo exposto, fica mantida a irregularidade deste item.
III – CONCLUSÃO
Apesar das irregularidades apontadas e confirmadas na presente
Instrução, considerando o prazo concedido pela Lei Estadual
nº 9.372/2009, alterada pelas Leis Estaduais nos 9.756/2011 e
9.916/2012, até o término do exercício de 2013, para regularizarem
as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos bens
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patrimoniais permanentes e dos registros contábeis correspondentes,
sugerimos quanto ao aspecto técnico-contábil, que as contas da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos –
SEADH, referentes ao exercício financeiro de 2012, tendo como
responsáveis os Senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo Gomes
Pimentel, sejam consideradas REGULARES COM RESSALVA.
Sugerimos ainda a expedição de DETERMINAÇÃO ao atual Gestor da
SEADH para regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários
físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos registros contábeis
correspondentes, de forma que a contabilidade da SEADH venha
a refletir sua real composição patrimonial, observando a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Estadual
nº 9.372/2009, a Instrução Normativa SEGER/SEFAZ/SECONT
nº 001/2010 e o Decreto Estadual nº 1.110-R, de 12/12/2002.
Em 16 de janeiro de 2014.
Rosa Neris Bertollo
Auditora de Controle Externo
Matrícula 203.248
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 783-790, por meio da ITC 1618/2014,
opinou-se pela regularidade das contas do Sr. RODRIGO COELHO
DO CARMO e do Sr. MARCELO GOMES PIMENTEL, Secretários de
Estado, frente à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos – SEADH, no exercício 2012, tendo em vista que, embora
a ICC 08/2014 tenha mantido a irregularidade descrita no item II.3,
Divergência no saldo de bens Imóveis com Escritura, entendeu o
NEC que a mesma deveria ser excluída da análise de mérito, haja
vista que a Resolução TC nº 221/2010 desobriga de encaminhar
o relatório de inventário patrimonial junto à Prestação de Contas
Anual, previsto na Resolução 182/2002, e que houve a prorrogação
do prazo até o termino do exercício de 2013 para a regularização
dos saldos dos inventários, nos termos da Lei 9.916/2012.
Ademais, de acordo com a ITC 1618/2014, diante da análise realizada
pela equipe técnica, extraem-se do Relatório Técnico Contábil RTC
169/2013 [fls.612/622], e dos demais documentos contábeis os
seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.97)
Despesa Fixada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO (fls.99)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls.101)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 5.327.291,65
Financeiro
Permanente
R$ 2.969.898,02
Permanente
Compensado
R$ 0,00
Compensado
ATIVO REAL R$ 8.297.189,67 PASSIVO
REAL
Passivo Real a Descoberto
Déficit Financeiro

R$ 23.399.320,42
R$ 18.184.224,75
R$ 5.215.095,67
R$ 5.236.723,46
R$ 5.327.291,65

R$ 13.020.194,59
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.020.194,59
R$ 4.723.004,92
R$ 7.692.902,94

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, às fls. 805,
este órgão manifestou-se de acordo com a ITC 1618/2014.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento
estampado na ITC 1618/2014, bem como o posicionamento do
Ministério Público Especial de Contas VOTO pela REGULARIDADE
das contas apresentadas pelo Sr. RODRIGO COELHO DO CARMO e
pelo Sr. MARCELO GOMES PIMENTEL, Secretários de Estado, frente
à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
– SEADH, no exercício 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3322/2013,
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, julgar regular
a Prestação de Contas Anual da Secretaria Estadual de Assistência
Social e Direitos Humanos, relativa ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade dos Srs. Rodrigo Coelho do Carmo e Marcelo
Gomes Pimentel, dando quitação aos responsáveis, arquivandose os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
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Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e a Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-659/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5044/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL
RESPONSÁVEL - FRANCISCO CARLOS DONATO JÚNIOR
EMENTA:AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA - EXERCÍCIO DE 2001 - EXTINGUIR O
PROCESSO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Especial realizada, por determinação
do, então, Presidente desta Corte, Sr. Valci José Ferreira de Souza,
em vistas de atender a solicitação do então Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas, Sr. Ananias Ribeiro de Oliveira,
considerando cópia do processo nº 16483/03 do Ministério Público
Estadual.
Analisados os autos, em especial o relatório de auditoria nº
092/2004 (fls.18) a Unidade Técnica observou que, no que tange ao
exercício em tela, a documentação apresentada trata de possíveis
irregularidades quanto aos seguintes pontos:
“Desmandos de todos os tipos: Leite em pó”;
“Contratos da Tracomal”; e
“Contratos Transporte Escolar”.
A conclusão do relatório mencionado foi no sentido de proceder
à denúncia quanto a irregularidades no contrato nº 051/2001,
firmado com a empresa Tracomal Terraplenagem e Construções
Machado Ltda, mais especificamente quanto à dispensa indevida de
licitação, considerando, mormente, que no entendimento da equipe
houve tempo hábil para a realização de licitação para a contratação
efetuada.
Uma vez que o contrato em referência tinha como objeto serviço
de engenharia esse processo foi encaminhado à 9ª Controladoria
Técnica para que fosse avaliada a necessidade de deflagração de
auditoria complementar.
Nesse sentido foi realizada uma nova auditoria, culminando no
Relatório de Auditoria de Engenharia nº 23/2008 que concluiu por
ocorrência de possíveis irregularidades quanto aos seguintes itens:
5.1.1.1 – Exigência de cadastro de contribuinte em dois níveis
(estadual e municipal) desestimulando a concorrência;
5.1.1.2 – Exigência de declaração de garantia na fase de habilitação;
5.1.1.3 – Extrapolação na exigência da certidão de falência ou
concordata;
5.1.1.4 – Deficiência no projeto básico (incompletude);
5.1.1.5 – Ausência do valor cobrado pelo edital de licitação;
5.1.1.6 – Ausência da informação da repartição ou setor interessado;
5.1.1.7 – Adoção de unidade de medida inadequada, m³, uma vez
que a mesma se afere por estimativa;
5.1.1.8 – Autorização de pagamento de itens por unidade física
temporal (R$/hora), dificultando a aferição dos órgãos de controle
externo.
Concluídos os trabalhos da auditoria de engenharia a 9ª
Controladoria Técnica, por despacho datado de 11/04/2008, solicitou
o encaminhamento dos autos à 6ª Secretaria de Controle Externo
para a elaboração de Instrução Técnica Inicial contemplando as duas
auditorias realizadas, que, no entanto, opinou, através da MTC n°
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42/2013, às fls. 291-295, pela extinção do processo, em virtude da
ocorrência de prescrição, com o consequentemente arquivamento.
No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de Contas, à
fl. 299.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se pode observar, através de uma análise minuciosa
dos procedimentos de auditoria representados pelo Relatório de
Auditoria nº 092/2004 e pelo Relatório de Auditoria de Engenharia
nº 23/2008, os indícios de irregularidades apontados em ambos os
procedimentos são estritamente formais, sem o apontamento de
dano ao erário, e com a ocorrência do fato gerador há mais de cinco
anos.
Nessa mesma linha seguiu a Área Técnica, que se manifestou da
seguinte forma acerca dessa prejudicial:
“[...] Destarte, no caso em tela, ocorre a possiblidade de aplicação
do instituto da prescrição da pretensão punitiva, referente a ilícitos
praticados contra a Administração. Quanto à matéria, a Constituição
da República estabelece o seguinte:
Artigo 37 (...)
§ 5º da Carta Magna - A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento. (g.n)
Temos que o artigo 37, § 5°, da Constituição afirma que as ações
de ressarcimentos decorrentes de prejuízos causados ao erário não
estarão sujeitas ao prazo prescricional a ser estabelecido em lei
para ilícitos praticados por agentes públicos. Contudo, para os casos
que não redundam em ressarcimentos, a lei estabelecerá o prazo
prescricional.
Na esteira da Carta Magna, a Lei Complementar nº 621 de 8 de
março de 2012, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, estabeleceu o seguinte:
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:
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
Cabe, portanto, o afastamento dos itens por se reportarem
restritamente a irregularidades formais, tendo em vista se vislumbrar
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva face ao tempo do
fato descrito, enquadrando-se às disposições do art. 71, §§1º e 2º,
inciso II da Lei complementar nº 658 de 12.12.2012 acima descritas.
E, ainda, considerando os princípios da eficiência, razoabilidade,
duração aceitável do processo e segurança jurídica, a aplicabilidade
da prescrição nos processos do âmbito dos Tribunais de Contas
objetiva consolidar o princípio da efetividade e da celeridade
processual.
Ademais, vale ressaltar que a demora exagerada no tramite
processual ofende o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição
da República, quanto à estipulação de um tempo razoável para sua
tramitação, além de dificultar sobremaneira o exercício pleno da
ampla defesa, diante da evidente dificuldade dos interessados em
encontrar documentos para fundamentar suas defesas.
Por conseguinte, não restando dano destacado, caso em que não
se aplicaria a prescrição abordada sopesada a necessidade de
recomposição de possíveis prejuízos ao erário, opinamos, em vista
da economia processual e do instituto da prescrição, a conclusão dos
presentes autos sem a citação dos envolvidos.
[...]
Destarte, no sentido de que não podermos postergar ainda mais o
enfrentamento do passivo restante, eventualmente nos depararemos
com procedimentos como o aqui abordado, onde frente ao lapso
temporal do fato, ao custo processual de uma citação e seguimento
do feito, de forma possivelmente inócua, mormente quanto à
ocorrência da prescrição, ressaltando a ausência de apontamento
de dano, não nos acode outra possibilidade senão a sugestão pela
extinção do processo, com consequente arquivamento do feito, nos
termos do artigo 375 da Resolução TC Nº 261, de 4 de junho de
2013, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, a seguir:
Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução,
quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a
expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento
da lei, autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de
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justa causa, mediante deliberação do colegiado”.
Por concordar com a totalidade dos argumentos trazidos pela Área
Técnica, corroborados pelo Ministério Público de Contas, à fl. 299,
entendo pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas.
3 – DECISÃO
Face ao exposto, em consonância com os posicionamentos da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pela extinção do
processo por ausência de justa causa, na forma do art. 375, caput,
da Resolução TC 261/2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5044/2004,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir o processo
por ausência de justa causa, na forma do artigo 375, caput, da
Resolução TC 261/2013, arquivando-se os autos, após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel 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, 26 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-688/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2608/2014
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E
RODAGENS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2, 7-12, do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Espírito Santo
– DER, do exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade da
senhora Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti – Diretora Geral.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
279/2014, fls. 18-28, elaborado pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
4. Proposta de encaminhamento
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como demonstrativos contábeis, os quais devem
evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos públicos,
nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas e nas
legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente
ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da atuação do Tribunal de
Contas, em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios
de auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões dos relatores
e do Plenário, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei Complementar
nº 622/2012, concluo, embora não tenha realizado quaisquer
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procedimentos de verificação física, confirmação com terceiros ou
inspeção externa de documentos, bem como a avaliação do controle
interno, não ter encontrado indícios de irregularidade nas contas do
Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Espírito
Santo – DER, de responsabilidade da Sr.ª Tereza Maria Sepulcri
Netto Casotti (período: 01/01/2013 a 31/12/2013), relativamente
ao exercício de 2013.
Vitória/ES, 30 de julho de 2014.
Cesar Augusto Tononi de Matos
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.091
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da ITC 6484/2014, opinou-se, fl. 3031, pela regularidade das contas da senhora Tereza Maria Sepulcri
Netto Casotti, Diretora Geral, frente ao Departamento Estadual de
Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo - DER, no exercício
de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 33.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela
REGULARIDADE das contas apresentadas pela senhora Tereza Maria
Sepulcri Netto Casotti, Diretora Geral, frente ao Departamento
Estadual de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo DER, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2608/2014,
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 quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens
do Estado do Espírito Santo - DER, relativa ao exercício de 2013,
quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade da Sra.
Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, dando-lhe a devida quitação e
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 do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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 BARBOSA SOUZA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-689/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2968/2013
JURISDICIONADO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - ROSÂNGELA TRAVAGLIA TEIXEIRA E
DEIVISSON SOUZA JORDÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
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- 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/194] do Fundo
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, do exercício financeiro
de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Secretários Rosângela
Traváglia Teixeira (01/01/2009 a 17/07/2012) e Deivisson Souza
Jordão (26/07/2012 a 02/01/2013).
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 209/2014,
fls. [276/281], elaborado pela 3ª Secretaria de Controle Externo,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Fundo
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy – Exercício de 2012,
formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 e alterações
posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de julgar REGULARES as contas do
exercício de 2012, sob a responsabilidade da Senhora Rosângela
Traváglia Teixeira e do Senhor Deivisson Souza Jordão, conforme
dispõem o inciso I3, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art.
1614, da Resolução TC 261/2013.
Por oportuno, sugere-se recomendar ao atual gestor que verifique
a coerência entre os relatórios que suportam os dados evidenciados
nas demonstrações contábeis.
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 209/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Res. TC nº 261/2013, concluiu o Núcleo de Estudos e Análises
Técnicas Conclusivas – NEC, por meio da ITC 5679/2014, às fls.
306/307 opinando por Julgar REGULARES as contas dos senhores
Secretários Rosângela Traváglia Teixeira (01/01/2009 a 17/07/2012)
e Deivisson Souza Jordão (26/07/2012 a 02/01/2013), frente ao
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, 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, sugerindo, ainda, recomendar-se ao
atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy
que verifique a coerência entre os relatórios que suportam os dados
evidenciados nas demonstrações contábeis.
Encaminhados os autos ao ilustre representante do Ministério Público
Especial de Contas, o mesmo corroborou in totum os argumentos
e sugestões exarados na ITC 5679/2014, em manifestação às fls.
310/311.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos seguintes termos:
no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue pela
REGULARIDADE das contas dos senhores Secretários Rosângela
Traváglia Teixeira (01/01/2009 a 17/07/2012) e Deivisson Souza
Jordão (26/07/2012 a 02/01/2013), frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Presidente Kennedy, no exercício de 2012, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena
quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal; e
no sentido de que seja expedida RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do
Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy para que verifique
a coerência entre os relatórios que suportam os dados evidenciados
nas demonstrações contábeis.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2968/2013,
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 Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Presidente Kennedy, relativa ao exercício de 2012,
quanto ao asperccto técnico-contábil, sob a responsabilidade dos
Srs. Deivisson Souza Jordão e Rosângela Travaglia Teixeira, dandolhes a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de
Presidente Kennedy para que verifique a coerência entre os relatórios
que suportam os dados evidenciados nas demonstrações contábeis;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
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Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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 BARBOSA SOUZA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-690/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2606/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DA CASA CIVIL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEIS - LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA E TYAGO
RIBEIRO HOFFMANN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2-4, da Secretaria
da Casa civil, do exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade
dos Secretários Estaduais Sr. Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha
(03/01/2011 a 07/10/2013) e Sr. Tyago Ribeiro Hoffmann
(07/10/2013 a 31/12/2013).
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
170/2014, fls. 21-34, elaborado pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante as considerações analisadas e apresentadas neste Relatório
Técnico Contábil, cujos processos de contas deverão incluir
análises de registros de todos os recursos orçamentários e
extraorçamentários, utilizados, arrecadados, guardados ou geridos
pela Secretaria da Casa Civil ou pelos quais respondam, inclusive
aqueles oriundos de fundos de natureza contábil, recebidos de
outros entes da administração pública (federal ou municipal) conclui,
preliminarmente, que a Prestação de Contas Anual não apresentou
indicativos de irregularidades contábeis dos agentes responsáveis,
senhores Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (Período: 3/1/2011 a
7/10/13) e Tyago Ribeiro Hoffman (Período: 7/10 a 31/12/13).
Assim, nos termos do art. 144, inciso I, da Lei Complementar nº
621/12, sugiro julgar suas contas como REGULARES.
Quanto ao subitem “3.2.1.” a Secretaria mantém domicílio bancário
apresentando contas bancárias em duplicidades onde se pode
notar, como diferencial, apenas o dígito verificador. Considerando
estas inconformidades, RECOMENDA-SE que o gestor vigente
regularize no SIGEFES – Sistema Integrado de Gestão De Finanças
do Espírito Santo as contas bancárias que não têm ou não tiveram
movimentações e extratos bancários correspondentes.
Quanto ao subitem “3.3.1.” a Secretaria tem registro de R$ 102,15
como saldo de créditos a receber em folha de pagamento. Este saldo
se refere à restituição de multa em nome de José Lúcio Candeias o
qual se encontra pendente em maio de 2014. Deve-se destacar o fato
que, nos termos do inciso I, art. 1º, da lei 7.727/2004, alterada
pelas Leis 9.373/2009 e 9.747/2011, o Poder Executivo foi
autorizado a dispensar de inscrever em dívida ativa débito cujo valor
correspondente não ultrapassasse 100 (cem) Valores de Referência
do Tesouro Estadual – VRTEs. No caso em tela, o valor registrado
como crédito a receber está dentro do limite de dispensa, visto que,
para 2013, a isenção estaria limitada a R$ 238,20 (equivalentes a
100 VRTEs em 2013). Contudo, Também é importante destacar que,
nos termos do § 3º desta mesma lei, qualquer que fosse a natureza

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
da exigência, objeto da dispensa de inscrição em dívida ativa, será
procedido o registro da pendência no cadastro informativo – CADIN
– ES. Diante desses fatos, RECOMENDA-SE que o gestor vigente
faça os procedimentos necessários para o cumprimento § 3º da lei
7.727/2004 e suas alterações. Ou seja, proceder ao registro no
CADIN – ES.
Vitória, 16 de julho de 2014.
Analista da Prestação de Contas Anual
Walternei Vieira de Andrade
Auditor de Controle Externo
Mat.203.196 – CRC/ES 6.919-0
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da ITC 6482/2014, opinou-se, fl. 3637, pela regularidade das contas dos senhores Luiz Carlos Ciciliotti
da Cunha e Tyago Ribeiro Hoffmann, Secretários Estaduais, frente à
Secretaria da Casa Civil, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 39.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela
REGULARIDADE das contas apresentadas pelos senhores Luiz Carlos
Ciciliotti da Cunha e Tyago Ribeiro Hoffmann, Secretários Estaduais,
frente à Secretaria da Casa Civil, no exercício de 2013, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2606/2014,
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 quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria da Casa Civil, relativa ao exercício de
2013, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade
dos Srs. Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha e Tyago Ribeiro Hoffmann,
dando-lhes a devida quitação, 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 do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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 BARBOSA SOUZA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-692/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4879/2003 (APENSOS TC-650/2001, TC2209/2001 E TC-1082/2002)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
INTERESSADO - JOSCELINO MIGUEL DA SILVA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
ADVOGADO - DÓRIO ANTUNES DE SOUZA (OAB-ES 5.091)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - CÂMARA MUNICIPAL
DE CARIACICA - EXERCÍCIO DE 2000 - RESPONSÁVEL:
JOSCELINO MIGUEL DA SILVA - CONTAS IRREGULARES RESSARCIMENTO E MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

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

Página 28
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-035/2002 – NÃO CONHECIDO –
PAGAMENTO - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de 2000, tendo
como ordenadores os Srs. Rogério Santoro (período de 01/01/00
a 03/04/00), Edson Nogueira de Souza 04/04/00 a 31/07/00),
Joscelino Miguel da Silva (01/08/00 a 06/11/00) e Joel Gabriel
Perovano (07/11/00 a 31/12/00).
A INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA N° 002/2002 (fls. 221 a 224),
fazendo remissão a ANÁLISE TÉCNICA-CONTÁBIL (fls. 218 a 220) e
aos autos do PROCESSO TC 2209/01 – RELATÓRIO DE AUDITORIA
(fls. 700 a 713), onde considerados IRREGULARES as contas sob
o aspecto técnico-contábil, concluindo pela rejeição pelo legislativo
municipal das contas sob a responsabilidade dos Srs. JOEL GABRIEL
PEROVANO com aplicação de multa de 500 VRTE’s e JOSCELINO
MIGUEL DA SILVA, com restituição à Fazenda Pública Municipal de
3.077,00 VRTE’s e aplicação de multa de 500 VRTE’s, evidenciado
irregularidades nos atos de gestão dos mesmos e pela APROVAÇÃO
das contas dos Srs. ROGÉRIO SANTÓRIO e EDSON NOGUEIRA
DE SOUZA, conforme ACORDÃO TC 035/2002 (fls. 723/726 – TC
2209/01), sendo os ordenadores notificados às fls. 727 a 730,
com ressalva acerca da possibilidade de interposição de medidas
recursais.
Certificado às fls. 741 que não localizado nenhum documento em
nome do Sr. Joscelino Miguel da Silva, enquanto que interposto
Recurso de Reconsideração em 04/03/2004 pelo Sr. Joel Gabriel
Perovano.
Por meio do Acordão 183/2003 negado provimento ao recurso
interposto. Notificado o gestor da decisão, vem o mesmo fazer prova
do cumprimento da obrigação, conforme documentos acostados
aos autos, fls. 122/123, sendo lavrado o Termo de Verificação n°
038/03, e editado o ACORDÃO TC 313/2003 (fls. 135/137), onde
saneados os autos do Processo TC 2209/2001, julgando regular os
atos praticados pelo Sr. Joel Gabriel Perovano, dando-se quitação
ao responsável e mantendo-se os demais termos do Acordão TC
35/2002.
Constatado o trânsito em julgado da decisão o Conselheiro Relator
determinou nos autos 1082/02 (fls. 119) seu encaminhamento
a Procuradoria da Justiça de Contas, sendo que com base neste
despacho (fls. 120 e 236-v do TC 650/01) foi encaminhado aos
ordenadores de despesa o Parecer Prévio n° 008/2002, julgado na
mesma sessão do Acordão 035/02, sendo então interposto Recurso
de Reconsideração pelo Sr. Joscelino Miguel da Silva, dando o
Plenário desta Corte por seu não conhecimento, conforme DECISÃO
TC 2480/2005.
Os Termos de Atualização n°s 094 e 095/2006 atualizam os
débitos relativos ao ressarcimento e a multa impostas no Acordão
035/2002, sendo então encaminhado ofícios a Secretaria de Fazenda
- relativamente a multa, sendo expedida a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA N° 02359/2006 (Processo 33838933) e a Prefeitura Municipal
- relativamente ao ressarcimento ao erário municipal (Certidão
0818/2004), gerando a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo
012.04.003345-3).
Às fls. 161 do TC 4879/03 vem aquele ordenador Joscelino Miguel
da Silva juntar DUA n° 0674122038 relativa ao pagamento da multa
junto a Fazenda Púlica Estadual (fls. 163 – TC 4879/03), para o qual
o Ministério Público de Contas dá quitação da CDA n° 02359/2006,
nos termos da Decisão TC 2480/200 (fls. 182 e 209). Faz a
juntada, também, da Certidão de Regularidade Fiscal n° 618/2008
expedida pela Prefeitura Municipal de Cariacica (fls. 164) relativa
ao pagamento da 1ª. parcela do ressarcimento devido em razão
do Acordão 035/2002, conforme Termo de Confissão de Dívida e
Compromisso de Pagamento de fls. 166/167, só vindo o ordenador
honrar daquele termo (fls. 188).
Posteriormente aquele ordenador faz a juntada da Certidão Negativa
de Tributos Municipais n° 753/201 expedida pela Prefeitura Municipal
de Cariacica (fls. 197/198), provando a quitação da Certidão de Dívida
Ativa n° 818/2004 – processo de Execução n° 012.04.003345-3,
sendo elaborado o Termo de Verificação n° 080/2012 pela Secretaria
do Ministério Público de Contas (fls. 213/214) certificando, afinal,
que os valores das CDA’s n°s 2359/2006 (multa) e 753/2012
(ressarcimento) foram recolhidos.
O Ministério Público de Contas às fls. 216 anuindo aquele Termo de
Verificação, da pelo cumprimento do Acordão 035/2012 – Proc. n°
2209/2001, encaminhando os autos a este Conselheiro Relator.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Da análise procedida pela área técnica e o Ministério Público de
Contas quando a apresentação da Prestação de Contas Anual da
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Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de 2000, restou
comprovado que o ordenador de despesa da Câmara Municipal de
Cariacica, Sr. Joscelino Miguel da Silva (01/08/00 a 06/11/00) teve
suas contas rejeitadas com imposição de restituição à Fazenda
Pública Municipal de 3.077,00 VRTE’s e aplicação de multa de 500
VRTE’s, evidenciado irregularidades nos atos de gestão do mesmo,
conforme ACORDÃO TC 035/2002 (fls. 723/726 – TC 2209/01).
Do fato, constante no processo que houve quitação das CDAs n°s
2359/2006 (multa) por meio da DUA n° 0674122038 (fls. 163 –
TC 4879/03), e 753/2012 (ressarcimento) – conforme Certidão n°
753/2012 da Prefeitura Municipal de Cariacica (fls. 198), com Termo
de Verificação n° 080/2012 às fls. 213/214 pelo Ministério Público
de Contas, cumprindo-se, assim, o ACORDÃO 035/2002 – Proc. TC
2209/2001, motivo que autoriza seja dado quitação aquele gestor.
III – DISPOSITIVO
Ante a situação fática dos autos, acompanhando a Area Técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que seja expedida
a QUITAÇÃO ao Sr. JOSCELINO MIGUEL DA SILVA na qualidade de
Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Cariacica, exercício
de 2000.
Após a confecção do acordão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas, nos termos
do artigo 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após o trânsito em julgado, sejam o Processo 33838933 oriundo
da Secretaria de Estado da Fazenda, desanexado deste e devolvido
à origem, visando à preservação da memória daquele órgão, com
posterior arquivamento destes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4879/2003,
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, dar quitação ao Sr.
Joscelino Miguel da Silva, na qualidade de ordenador de despesa da
Câmara Municipal de Cariacica, exercício de 2000, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-771/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3831/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE
COMPLEMENTAR
PROJETOS
E
CONSULTORIAS LTDA.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DA SERRA - 1) EXTINÇÃO DO FEITO SEM
ANÁLISE DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de representação com pedido de cautelar
apresentada por Complementar Projetos e Consultorias Ltda,
alegando grave ilegalidade contida no Edital de Pregão Eletrônico n°
100/2014, cujo objeto contratação de empresa “(...) especializada
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para locação e assistência técnica (preventiva e corretiva)
de equipamentos reprográficos (multifuncionais, copiadoras,
impressoras e scanner, multifuncional A4) novos, bem como a
prestação de serviços de impressão, por meio digital e/ou cópias de
documentos, com fornecimento de todos os insumos necessários ao
bom funcionamento dos equipamentos que serão disponibilizados à
secretarias municipais e seus respectivos setores (...)”.
O Núcleo de Tecnologia da Informação exarou a Manifestação Técnica
Preliminar -MTP 388/2014, às fls. 273/280 e, ao final, concluiu
acerca da existência de restrição não justificada no edital no que
tange ao equipamento reprográfico, o que indica irregularidade,
senão vejamos:
Foram observados dois indícios de irregularidades:
Bandeja manual com capacidade para 150 folhas – Multifuncional a
Laser Colorida A3
Bandeja manual com capacidade para 150 folhas - Multifuncional a
Laser Monocromática A3
Porém, a vencedora do certame oferece produtos Lexmark e não
Kyocera conforme alegado. Portanto, considerando os autos,
não observamos o direcionamento para a marca alegada pela
representante.
O Núcleo de Cautelares elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 392/2014, às fls. 281/285, oportunidade em que corroborou com
as ponderações destacadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação
e, ao final, exarou a seguinte proposta de encaminhamento:
Ante o exposto, submetemos a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
4.1. Com fundamento nos termos artigo 376, incisos I e II, do RITCEES,
aprovado pela Res. 261/13, c/c artigo 124 da Lei Complementar
Estadual 621/12, presentes os requisitos autorizativos, a concessão
da medida cautelar determinando à autoridade competente a
suspensão do procedimento de Pregão Eletrônico n. 100/2014, nos
moldes do disposto no art. 377, inciso I, do Regimento Interno.
4.2. Com fundamento no artigo 307, §4º, do RITCEES, aprovado
pela Res. 261/13, a 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.
4.3 Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência ao
Representante.
Por meio do voto (fls. 286/294), este Conselheiro Relator concedeu
a medida cautelar, determinando a imediata suspensão do
procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico n° 100/2014,
nos seguintes termos:
Isto posto, VOTO pelo conhecimento, recebimento e processamento
desta Representação na forma do artigo 99 combinado com o artigo
101 da Lei Complementar nº 621/2012, para que:
Seja liminarmente concedida a medida pleiteada para suspender,
até o exame do mérito, o procedimento de Pregão Eletrônico nº
100/2014 realizado pela Secretaria de Administração e Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal da Serra, nos moldes do disposto
no artigo 124, caput, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo
376, incisos I e II e o artigo 377, inciso I, ambos do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC nº 261/2013.
Sejam notificados CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUZA, Secretário
Municipal de Administração e Recursos Humanos e FABIO GOMES DE
AGUIAR, Pregoeiro Oficial, juntamente com as cópias reprográficas
da decisão adotada por esta Corte de Contas, assim como da
Manifestação Técnica Preliminar MTP 388/2014 do Núcleo de
Tecnologia da Informação – NTI, da Manifestação Técnica Preliminar
MTP - 384/2014 e Manifestação Técnica Preliminar MTP – 392/2014
do Núcleo de Cautelares para:
b.1) que se abstenham de homologar, adjudicar o objeto ou de
celebrar o contrato decorrente do procedimento de Pregão Eletrônico
nº 100/2014, sujeitando os responsáveis às sanções do artigo 126
da Lei Complementar nº 621/2012, em caso de descumprimento da
decisão adotada por esta Corte de Contas;
b.2) caso já tenha havido a celebração do contrato, determinem
a imediata suspensão, bem como a emissão de ordem de serviço
e de realização de qualquer pagamento oriundo do referido
pacto, abstendo-se de praticar quaisquer atos que impliquem
descumprimento desta decisão;
b.3) no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §4º do artigo 125
da Lei Complementar nº 621/2012, prestar esclarecimentos que
entendam necessários, bem como para comprovar a suspensão do
procedimento licitatório;
b.4) no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 109 da Lei
Complementar nº 621/2012 e do artigo 307, § 4º, do anexo único
da Resolução TC nº 261/2013, publicar extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicar a esta Corte de Contas as
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providências adotadas.
Cientifique-se a empresa representante – Complementar Projetos
e Consultorias LTDA, através de seu procurador, ROBINSON DE
AZEVEDO SARMENTO FILHO, no endereço Av. Mal. Mascarenhas de
Moraes, nº 2562, sala 401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29052120, acerca da decisão tomada por este Plenário, conforme o artigo
307, § 7°, da Resolução TC nº 261/2013.
Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à unidade
técnica para elaboração da Instrução Técnica Inicial competente.
O acatamento das manifestações e recomendações exaradas
neste voto, relativas a supressão da exigência de fornecimento de
bandeja manual com capacidade para 150 folhas (nos equipamentos
multifuncional a laser monocromática A3 e multifuncional a
laser colorida A3), possibilitará, com a republicação do edital, o
prosseguimento do certame licitatório, atendidos os dispositivos
da Lei 8.666/93. Nesta hipótese, cópia do edital corrigido deverá,
obrigatoriamente, ser encaminhada a esta Corte de Contas para
conferência.
O Plenário desta Egrégia Corte proferiu a Decisão TC-5093/2014
(fls. 295/296), ratificando a medida deferida.
Às fls. 300, 301 e 303 constam os termos de notificação expedidos.
Às fls. 305/313 e 314/322 dos autos constam as manifestações
encaminhadas pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos da Serra, Cláudio José Mello de Sousa, e do Pregoeiro
Oficial, Fábio Gomes de Aguiar, juntamente com os documentos que
entenderam pertinentes.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares
para a elaboração de Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6499/2014,
às fls. 324/326, que expôs:
O Regimento interno, no artigo 307, §5º, regula as situações de
acatamento da medida cautelar e consequente saneamento das
irregularidades, como se vê:
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida cautelar
e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades,
e não houver interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde
logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste
Regimento.
No artigo 307, §6º, regula a perda superveniente do objeto. Tal
fenômeno processual ocorrerá quando concomitantemente houver
o saneamento das supostas irregularidades antes da concessão da
medida cautelar, como se vê:
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito.
Em análise do caso concreto, verifica-se que os representados
procederam a anulação do certame conforme fls. 310/313, bem
como 319/322. A anulação do procedimento, após a concessão da
medida cautelar, retira o procedimento licitatório do mundo jurídico,
de forma que torna prejudicada sua análise, por perda do objeto.
Porém tal fato não subsume a nenhuma das hipóteses previstas
no RITCEES, e assim sendo, parte-se para aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil conforme artigo 70 da Lei Complementar n.
621/12, sugerindo-se a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO, por força do art. 330, inciso IV, do RITCEES c/c art. 267,
inciso VI e §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista ter sido
exaurido o objetivo para o qual foi constituído.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, submetemos a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 Pela disposição do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente por força do artigo 70 da Lei Complementar
Estadual 621/12, a declaração da perda superveniente do objeto,
com consequente extinção do processo.
3.2 Nos termos do artigo 330, inciso IV do RITCEES, aprovado pela
Res. 261/13, o arquivamento dos autos.
3.3 Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência ao
Representante.
Em sequência ao trâmite regimental, foram encaminhados os autos
ao Ministério Público Especial de Contas que se manifestou, por meio
do parecer PPJC 3200/2014, à fl. 329, conforme segue:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial
de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com
fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º
621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Estadual
n.º 451/2008, manifesta-se neste feito, anuindo aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva ITC
6499/2014 (fls. 324/326), de lavra do Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas - NEC e, desta forma, acolhendo a proposta
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de encaminhamento enunciada em sua Conclusão, nos seguintes
termos:
3. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, submetemos a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 Pela disposição do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente por força do artigo 70 da Lei Complementar
Estadual 621/12, a declaração da perda superveniente do objeto,
com consequente extinção do processo.
3.2 Nos termos do artigo 330, inciso IV do RITCEES, aprovado pela
Res. 261/13, o arquivamento dos autos.
3.3 Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência ao
Representante.
III- DECISÃO
Por todo o exposto, e por comungar com o entendimento esposado
pela área técnica e pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO
nos seguintes termos:
1) por CONSIDERAR PREJUDICADA a análise do mérito da
representação, considerando a anulação do certame licitatório;
2) por EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, na
forma do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012, com o consequente ARQUIVAMENTO destes autos;
3) por DETERMINAR que caso o gestor proceda a novo certame
licitatório de mesmo objeto incorpore integralmente as
recomendações da área técnica constante às fls. 273/280 e fls.
281/285.
4) por CIENTIFICAR o Representante do teor da decisão final a
ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg.
Interno).
5) por CIENTIFICAR os Representados do teor da decisão final a ser
proferida.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3831/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
setembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Extinguir o processo sem análise do mérito, em razão da ausência
de interesse de agir, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da
Lei Complementar nº 621/2012;
2. Determinar que, caso o gestor proceda a novo certame licitatório
de mesmo objeto, incorpore integralmente as recomendações da
área técnica constante às fls. 273/280 e fls. 281/285 destes autos;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-802/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2091/2005 (APENSOS: 4279/2003, 331/2004,
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2948/2004, 2034/2005, 3330/2006 E 6338/2010)
JURISDICIONADO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE
DO ESPÍRITO SANTO - ADERES
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTES - JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO E CRISTINA
VELLOZO SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003
- RESPONSÁVEIS: CARLOS ALBERTO FERRARI FERREIRA,
JULIO CESAR CARMO BUENO, JOSÉ MARIA CLÁUDIO E
CRISTINA VELLOZO SANTOS - CONTAS IRREGULARES MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - RECORRENTES:
JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO E CRISTINA VELLOZO SANTOS
- 1) QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração apresentado
pelos senhores Júlio César Carmo Bueno e Cristina Vellozo Santos,
em face do Acórdão TC 364/05 (TC 2948/04, fls. 242/247), com
base nos arts. 80, I e 81 da LC 32/93.
Encaminhados os autos ao julgamento plenário, esse decidiu, por
meio do Acórdão TC 522/2006, conhecer do recurso para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo da condenação os
itens I.10 e II.10 e reduzindo a multa para o valor equivalente a 900
(novecentos) VRTES para cada um dos recorrentes.
Conforme relatado pelo Ministério Público de Contas, à fl. 64,
constatou-se a inexistência do recolhimento da multa por parte
dos referidos ordenadores de despesa. Em razão disso, este Órgão
Ministerial expediu, em 25/10/2006, os Ofícios n° 1069/2006/
PJC/TCEES e 1070/2006/PJC/TCEES à Subgerência de Dívida
Ativa da SEFAZ, solicitando a inscrição dos valores em Dívida Ativa,
o que foi prontamente atendido conforme Certidão em Dívida
Ativa n°s 6402/2007 e 8179/2007.
Nos autos, manifestou-se a Secretaria do Ministério Público de
Contas, por meio dos Termos de Verificação nº 035/2014 e
036/2014 CERTIFICANDO que, após inscrição em dívida ativa, os
responsáveis recolheram aos cofres estaduais as quantias devidas,
comprovadas por meio dos Documentos Únicos de Arrecadação
nº 0541955861 (CDA 8179/2007) e 519982460 (CDA
6402/2007).
Perante o exposto, e considerando a manifestação da Secretaria do
Ministério Público de Contas, que certifica que as referidas multas
foram quitadas, bem como o cumprimento pelos responsáveis da
decisão proferida no Acórdão TC 522/2006, tendo procedido ao
recolhimento do valor das penalidades que lhes foram impostas,
VOTO no sentido de que seja expedida a QUITAÇÃO aos
Senhores JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO e CRISTINA VELLOZO
SANTOS, na qualidade de gestores responsáveis pela AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO - ADERES, no
exercício de 2003.
Após o trânsito em julgado administrativo, encaminhemse os autos à Secretaria do Ministério Público Especial de
contas para acompanhamento do processo TC 2034/2005
(em apenso).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2091/2005,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de
setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, dar quitação
aos ora recorrentes, Srs. Júlio César Carmo Bueno e Cristina
Vellozo Santos, em virtude do cumprimento da decisão proferida
no Acórdão TC 522/2006, com o consequente recolhimento do valor
das penalidades que lhes foram impostas e, sendo assim, arquivar
os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária de julgamento 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 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, 30 de setembro 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-661/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2442/2009 (APENSOS: TC-2552/2007 E TC5833/2007)
JURISDICIONADO - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE
E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - DORVAL DE ASSIS ULIANA E CLEUBER MELOTTI
ADVOGADO - LUCIANO CEOTTO (OAB/ES Nº 9183), CARLOS
EDUARDO BASTOS DA CUNHA RODRIGUES (OAB/ES Nº 13259),
MARIA ELISA FERREIRA BASTOS (OAB/ES Nº 14024)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2006
– RESPONSÁVEIS: DORVAL DE ASSIS ULIANA E CLEUBER
MELOTTI – CONTAS IRREGULARES – MULTA - RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-596/2008 – 1)
CONHECER – DAR PROVIMENTO PARCIAL – MANTER MULTA
- 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Dorval de Assis Cunha, Diretor Presidente, no período de
01/01 a 02/05/2006, e pelo Sr. Cleuber Melotti, Diretor Presidente,
no período de 03/05 a 31/12/2006, objetivando tornar insubsistente
o Acórdão TC nº 596/2008, prolatado, às fls. 362/366, dos autos do
Processo TC nº 2552/2007, vol. II, apenso, que julgou irregulares
as contas do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento
Ambiental – SANEAR, apenando-os com multa pecuniária de 1.000
(um mil) VRTE’s, a ser recolhida ao Tesouro Estadual, tendo em vista
as seguintes irregularidades, verbis:
1. De responsabilidade do Sr. Dorval de Assis Uliana:
1.1. Contratação de associações de moradores – infringência ao
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº
8.666/93;
1.2. Prorrogação indevida dos contratos para fornecimento de
materiais: prorrogação indevida dos contratos de fornecimento de
materiais – infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93;
1.3. Prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços de
leitura e recorte de publicações oficiais – infringência ao artigo 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93;
1.4. Prorrogação de contrato de serviço de advocacia e consultoria
jurídica abrangendo atividade típica da Administração Pública –
infringência aos artigos 131 e 132, da Constituição Federal;
1.5. Concessão de horas extras acima do quantitativo máximo
diário – infringência aos artigos 59 e 57, da Consolidação das Leis
do Trabalho;
2. De responsabilidade do Sr. Cleuber Melotti:
2.1. Contratação de agência de publicidade – infringência ao artigo
3º da Lei nº 8.666/93 e ao Princípio da Isonomia;
2.2. Locação de horas-máquinas: inabilitação indevida e ausência
de parecer jurídico – infringência ao artigo 3º, caput, da Lei nº
8.666/93;
2.3. Contratação de associações de moradores – infringência ao
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº
8.666/93;
2.4. Prorrogação indevida dos contratos para fornecimento de
materiais – infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93;
2.5. Prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços de
leitura e recorte de publicações oficiais – infringência ao artigo 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93;
2.6. Concessão de horas extras acima do quantitativo máximo
diário – infringência aos artigos 59 e 67, da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Denota-se, às folhas 370 e 372, dos autos do Processo TC nº
2552/2007, apenso, que os gestores responsáveis foram notificados,
em 12 e 26/03/2009 (fls. 370 e 372), do teor do v. Acórdão
atacado, sendo o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos,
em 24/03/2009 e 01/04/2009, respectivamente, conforme se vê às
folhas 369 e 371.
A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da então 8ª
Controladoria Técnica, nos termos da Instrução Técnica de Recursos
nº 129/2010 (fls. 30/51), verificou que o expediente recursal é
tempestivo, bem como o Recorrente possui legitimidade para sua
interposição, opinando pelo CONHECIMENTO e, quanto ao mérito
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pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelos Srs.
Dorval de Assis Cunha e Cleuber Melotti “para o fim de excluir a
expressão “ausência de parecer jurídico” do item 2.2, mantendo-se
o referido item”.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu então ProcuradorGeral, Dr. Domingos Augusto Taufner, nos termos do Parecer PPJC
nº 6215/2010, exarado, às folhas 56/66, acompanhou a área
técnica quanto ao conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo
provimento parcial, no que se refere a exclusão da expressão
do item 2.2 do v. Acórdão, acrescentando o afastamento dos itens
1.1 e 1.2 (parcialmente nos termos da fundamentação) e 1.5 de
responsabilidade do Sr. Dorval de Assis Uliana, bem como pelo
afastamento dos itens 2.1, 2.3 e 2.4 (parcialmente nos termos da
fundamentação) e 2.6 de responsabilidade do Sr. Cleuber Melotti,
opinando, ainda, pela realização de nova quantificação da multa,
considerando as irregularidades afastadas, bem como realização de
recomendação.
Registre-se que houve a realização de sustentação oral, por parte do
patrono dos recorrentes, o Dr. Luciano Ceotto.
Instada a se manifestar, a então 8ª Controladoria Técnica, nos Termos
da Instrução Técnica de Defesa nº 6/2012 (fls. 76/77), opinou pela
ratificação da Instrução Técnica de Recursos nº 129/2010 (fls.
30/51), sugerindo a manutenção das irregularidades.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorGeral, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos da MMPC
nº 4500/2013, exarada, à folha 81, acompanhou a área técnica,
manifestando-se de acordo com a Instrução Técnica de Recursos nº
129/2010 (fls. 30/51), ratificada pela Instrução Técnica de Defesa
nº 6/2012.
Na sequência dos atos e fatos, vieram os autos a este Relator, em
28/01/2014, para emissão de voto para efeito de deliberação do
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTO
Compulsando os autos, tenho que o recurso de reconsideração
interposto, em face do Acórdão TC nº 596/2008, prolatado às
fls. 362/366 dos autos do Processo TC nº 2552/2007, vol. II, em
apenso, que julgou irregulares as contas do Serviço Colatinense de
Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, é tempestivo
e os Recorrentes possuem interesse e legitimidade, razão pela qual
conheço do recurso interposto pelo Sr. Dorval de Assis Cunha, Diretor
Presidente, no período de 01/01 a 02/05/2006 e do Sr. Cleuber
Melotti, Diretor Presidente, no período de 03/05 a 31/12/2006, do
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental –
SANEAR, estando presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à análise dos autos, verifico que a 8ª Controladoria Técnica
e o Ministério Público Especial de Contas manifestaram-se pelo
provimento parcial do recurso interposto, vez que conforme informação
constante da Instrução Técnica de Recursos nº 129/2010, os novos
argumentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para
sanar as irregularidades que culminaram pela rejeição das contas
do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental
– SANEAR, sendo afastada apenas, a expressão “ausência
do parecer jurídico” do item 2.2, mantendo-se neste item a
irregularidade “habilitação indevida”, persistindo as demais
inconsistências do v. Acórdão atacado, tendo a área técnica assim
se pronunciado, conclusivamente, verbis:
[...]
Neste sentido, opina-se pelo conhecimento do Recurso de
Reconsideração e, quanto ao mérito, pelo seu provimento
parcial, para o fim de excluir a expressão “ausência de
parecer jurídico” do item 2.2, mantendo-se o referido item
apenas pelas razões de infringência ao artigo 3º, da Lei nº
8.666/93, ou seja, inabilitação indevida. – grifei e negritei
Lado outro, o Ministério Público Especial de Contas, nos termos
do Parecer PPJC nº 6215/2010, folhas 56/66, da lavra do então
Procurador-Geral, Dr. Domingos Augusto Taufner, assim se
manifestou conclusivamente, verbis:
[...]
Pelo exposto, opina esta Procuradoria Especial de Contas
que o Plenário deste Colendo Sodalício profira julgamento
pelo CONHECIMENTO do recurso e, quanto ao mérito, pelo
seu PROVIMENTO PARCIAL, para reformar o Acórdão
TC 596/2008 que julgou os atos de gestão do Serviço
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, para
o fim de excluir a expressão “ausência de parecer jurídico”
do item 2.2, mantendo-se o referido item apenas pelas
razões da infringência ao artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, ou
seja, inabilitação indevida, nos termos da ITR 129/2010, e
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também pelo afastamento dos itens 1.1, 1.2 (parcialmente,
nos termos da fundamentação) e 1.5 de responsabilidade do
Sr. Dorval de Assis Uliana, e pelo afastamento dos itens 2.1,
2.3, 2.4 (parcialmente, nos termos da fundamentação) e 2.6
de responsabilidade do Sr. Cleuber Melotti.
Opina, ainda, que seja realizada nova quantificação da multa
considerando as irregularidades afastas;
Opina, ao final, que seja encaminhada recomendação ao atual
gestor para que adote as providências para regularizar o corpo
funcional, contratando por concurso público os servidores
necessários para cumprir os trabalhos sem a necessidade de
extrapolar o número máximo de horas extras. – grifei e negritei
Assim sendo, após sustentação oral realizada na 90ª Sessão
Ordinária de 2010, foram os autos retirados de pauta e submetidos
à área técnica para análise das notas taquigráficas e da defesa
oral (fls. 71/73), tendo o corpo técnico se manifestado através da
Instrução Técnica de Defesa nº 6/2012 (fls. 76/77), nos seguintes
termos, verbis:
[...]
Ao analisar a argumentação trazida aos autos nas folhas 71/73,
percebe-se que a defesa não trouxe quaisquer elementos hábeis
a alterar o nosso anterior entendimento e, consequentemente,
a rechaçar as irregularidades apontadas, nos termos da ITR nº
129/2010.
A defesa insiste que, quanto à irregularidade apontada no item
“prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços
de leitura e recorte de publicação oficial”, a prestação do
serviço, por corresponder à quantia de R$ 140,00 mensais,
fica configurada como dispensa de licitação tratada no artigo
24, inciso II da Lei 8.666/93.
Convém observar, no entanto, que todas as supostas medidas
adotadas pelos recorrentes já foram devidamente analisadas
nos autos, sendo que não se revelaram hábeis a afastar as
irregularidades apontadas.
Desta forma, ratificamos integralmente a análise contida na
ITR nº 129/2010 (folhas 30/51), sugerindo a manutenção das
irregularidades.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opinamos pela ratificação da ITR 129/2010
que manteve as irregularidades contidas no Acórdão TC596/2008.
Na sequencia, o Ministério Público Especial de Contas, através da
MMPC nº 4500/2013 (fl. 81), da lavra do Procurador-Geral, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, assim se manifestou, verbis:
[...]
O Ministério Público de Contas, revisando o posicionamento
adotado no Parecer PPJC 6215/2010, manifesta-se de acordo
com a Instrução Técnica de Recurso – ITR n.º 129/2012, às
fls. 30/51, ratificada pela Instrução Técnica de Defesa – ITD
nº 6/2012. – grifei e negritei
Desse modo, verifica-se que o Parquet de Contas acompanhou int
totum o posicionamento externado pela área técnica.
Em razão dos elementos constantes dos autos, das manifestações
da área técnica e do Parquet de Contas, bem como em razão das
defesas apresentadas, passo análise das irregularidades constantes
do v. Acórdão atacado, conforme segue:
1. Contratação de Associações de Moradores (referente aos
itens 1.1. e 2.3 do Acórdão 596/2008), infringência ao artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº 8.666/93.
(Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber Melotti).
A subscritora da Instrução Técnica de Defesa nº 06/2012, informou
que o SANEAR, com fulcro na Lei 4.439, de 05 de maio de 1998,
criadora do “Projeto Gari Comunitário” firmou diversos contratos
com Associações de Moradores do Município de Colatina, tendo por
finalidade a realização de limpeza urbana, nos locais de difícil acesso,
sendo que os referidos “contratos firmados com as associações de
moradores foram oficializados durante o exercício do ano 2000 e,
após, prorrogados, continuamente, tendo sido pagos, durante o
exercício de 2006, o montante de R$ 2.516.270,61 (dois milhões,
quinhentos e dezesseis mil duzentos e setenta reais e sessenta e
um centavos)”.
Informou, também, que “a contratação de associações de moradores,
para a prestação de serviços de limpeza pública, por inexigibilidade
de licitação, fere o artigo 37 XXI, da Constituição Federal e o artigo
2º, da Lei nº 8.666/93”, entretanto, os Recorrentes, em suas razões
recursais, argumentam que o “Projeto Gari Comunitário” atende aos
termos da lei.
Nesse passo, os Recorrentes informam que “a Lei Municipal nº 4.511,
de 29 de dezembro de 1998, criou o SANEAR, empresa pública,
constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado,
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cujo objetivo é o planejamento, a execução e a transferência de
tecnologia de todo o serviço de saneamento ambiental do Município
de Colatina”, aduzindo que o respectivo projeto foi instituído,
através da Lei Municipal nº 4.439, de 05 de maio de 1998, para
a realização de serviços de limpeza urbana em bairros de difícil
acesso, tendo cunho social, promovendo a inclusão de pessoas de
baixa qualificação profissional no mercado de trabalho, através da
prestação de serviço de varrição de ruas da própria comunidade em
que residem.
Por fim, alegam os Recorrentes, que com a extinção do SAMAL, as
atribuições e responsabilidades foram transferidas para o SANEAR,
inclusive, a gestão dos contratos firmados pelo extinto SAMAL com
as associações de moradores, razão pela qual estaria equivocado o
v. Acórdão atacado, entretanto, aduzem “que a coleta de lixo foi feita
integralmente por empregados da autarquia, em nada participando
as pessoas contratadas pelo Projeto Gari Comunitário”, inexistindo
a violação ao Princípio da Licitação, previsto no artigo 37, XXI da
Constituição Federal, já que “a própria Lei nº 8.666/93, em seu
artigo 24, XXIV, prevê a hipótese de contratação, por dispensa
de licitação, para a celebração de contratos de prestação
de serviços com as organizações sociais, qualificadas nos
âmbitos das respectivas esferas de governo, para atividades
contempladas no respectivo contrato de gestão”.
Da análise das justificativas trazidas pelos Recorrentes, a Subscritora
da Instrução Técnica de Defesa em comento, informa que a
irregularidade em questão, refere-se a sucessivas contratações de
Associações de Moradores, sem prévia licitação, pelo SANEAR de
Colatina para o exercício de atividade de varrição de ruas.
Quanto à irregularidade em questão, entendo que a legislação federal
autoriza que diretamente o Poder Público celebre contratos com
entidades do terceiro setor, em casos onde estas atuem, isto é,
para ser contratada, a pessoa jurídica tem que, obrigatoriamente,
não possuir fins lucrativos, verificadas as hipóteses previstas no art.
24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Referido art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, estabelece que é
dispensável a licitação:
[...]
XXIV - Para a celebração de contratos de prestação de serviços
com as organizações sociais,
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo,
para atividades contempladas no
contrato de gestão. – grifei e negritei
Assim, verifica-se que embora a associação de moradores contratada
seja entidades do terceiro setor, não são não são organizações
sociais, uma vez que tal qualificação depende, nos termos impostos
pela Lei 9.637/98, em seu artigo 2º, inciso II, de “haver qualificação
como organização social”, observada a conveniência e oportunidade
do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de
atividade correspondente ao seu objeto social, bem como do Ministro
de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Assim, verifico que assiste razão ao corpo técnico e ao Parquet de
Contas, vez que as atribuições assumidas pelo SANEAR, oriundas
da SAMAL, nos termos da Lei nº 4.511/98, não autorizam a
contratação dieta, sem realização de procedimento licitatório para
as contratações realizadas, durante a gestão dos Recorrentes,
tampouco o disposto na Lei de Licitações nº 8666/93, razão pela
qual mantenho a irregularidade.
2. Prorrogação indevida dos contratos para fornecimento
de materiais (referente aos itens 1.2. e 2.4 do Acórdão
596/2008) - Infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
(Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber Melotti).
Os itens em análise, verificados pela equipe de auditoria deste
Egrégio Tribunal de Contas, referem-se aos contratos de nº
07/2003, 08/2003, 06/2004, 11/2004, 03/2005 e 04/2005,
com cláusulas prevendo a prorrogação por sucessivos exercícios
financeiros, sugerindo tratar-se de prestação de serviços contínuos,
muito embora, tenha como objeto, o fornecimento de materiais de
consumo, condicionando a duração dos respectivos contratos ao
exercício financeiro, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Neste passo, salientam os Recorrentes que, “a Lei Municipal nº
4.798/2004 alterou o status jurídico do SANEAR de empresa pública
para autarquia municipal e determinou também a sucessão, a título
universal, de todo o ativo e passivo da extinta companhia, o que fez
com que a autarquia herdasse todos os seus contratos de licitação”,
alegando que as prorrogações apontadas no Acórdão se
referem a contratos firmados pela extinta companhia e que,
naquele momento, se fizeram indispensáveis ao complexo
processo de transição, e visaram à obtenção ou a manutenção
de condições mais vantajosas para a administração,
evitando assim, custos desnecessários e não exigidos por lei e que
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redundariam no aumento das despesas da nova autarquia.
Os Recorrentes aduzem que, em razão das profundas mudanças
ocorridas na estrutura jurídica da auditada, se fez necessário
à prorrogação dos contratos a fim de evitar a paralização das
atividades, caso contrário causaria prejuízos a toda a população
do município, dada a essencialidade dos serviços prestados,
contudo, admitiram “que tenha ocorrido má qualificação jurídica dos
contratos prorrogados, o que seria escusável ante a complexidade
do processo de transição”, porém, alegam que a “aplicação de multa
é excessiva e descabida, ofendendo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”.
A Subscritora da Instrução Técnica de Defesa em comento, informa
que não obstante as alegações dos Recorrentes, os mesmos não
negaram os fatos relativos a irregularidade, atribuindo, apenas,
ao complexo processo de transição, em que o SANEAR assumiu os
contratos firmados pela empresa pública antecessora, sendo que tais
alegações não afastam a presente irregularidade, posto que mesmo
que os Recorrentes não tenham realizado as referidas contratações
foram responsáveis por suas sucessivas prorrogações, ressaltado
“que um complexo processo de transição, como denominaram os
Recorrentes, não pode ratificar irregularidades”.
Argumenta, ainda, a Subscritora, “que a essencialidade dos
objetos contratados não pode escusar a realização de sucessivas
prorrogações contratuais irregulares, o que ofende a obrigatoriedade
de licitação prevista constitucionalmente”, não podendo o presente
item ser tratado como uma mera irregularidade formal, pois há de
se reconhecer a lesão aos princípios constitucionais, tendo causado
dano ao erário.
Da análise do feito, percebe-se que a questão a ser debatida
diz respeito à prorrogação de contrato para fornecimento de
mercadorias para atendimento das necessidades e atividades da
autarquia municipal SANEAR.
É de se registrar que o fornecimento de mercadorias contratados pela
SANEAR, referente aos contratos n° 07/2003, 08/2003, 06/2004,
11/2004, 03/2005, e 04/2005, os quais são revestidos da natureza
da continuidade, havendo prorrogação por sucessivos exercícios.
Denota-se que a discussão a cerca do assunto, se dá em torno do fato
se a possibilidade da prorrogação dos contratos prestação de serviço
se estende àqueles cujo objeto é o fornecimento de mercadoria,
conforme o caso em tela.
Neste aspecto, a Lei de Licitações autoriza a prorrogação dos
contratos de prestação de serviço, contudo sem mencionar os
contratos de fornecimento de mercadorias, conforme disposto em
seu o art. 57, inciso II, transcrito abaixo, verbis:
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 ser executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços
e condições mais vantajosas à Administração, limitada a
sessenta meses; - grifei e negritei
Acerca do assunto, contrato de fornecimento, o saudoso Prof. Hely
Lopes Meirelles, ensina que:
“o ajuste administrativo pelo qual a Administração adquire coisas
móveis (materiais, produtos industrializados, gêneros
alimentícios etc) necessárias à realização de suas obras ou à
manutenção de seus serviços”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 21 ed. São Paulo: 1996, p. 238. apud
GRANZIERA, Maria Luiz Machado. Contrato Administrativos: gestão,
teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2002, p. 110). – grifei negritei
Com mesmo ensinamento, a Profª. Maria Luiza Machado Granziera,
discorre que:
“é muito vasto o campo de incidência dos contratos de
fornecimento:
material
de
almoxarifado,
alimentos,
medicamentos, veículos, material para construção civil,
vestuário, programas e equipamentos de informática,
máquinas, trens, tubulação, equipamentos necessários à
montagem de grandes obras, como turbinas, transformadores
etc. Cada tipo de objeto enseja uma sistemática de
fornecimento, que deve ser adequada às características do
bem e às necessidades da Administração”. (GRANZIERA, Maria
Luiz Machado. Contrato Administrativos: gestão, teoria e prática.
São Paulo: Atlas, 2002, p. 110) – grifei e negritei
Sobre o assunto a jurisprudência dos nossos tribunais tem decidido
no seguinte sentido, litteris:
[...]
ASSUNTO: CONSULTA ACERCADA POSSIBILIDADE DE SER
ADOTADA, NAQUELE COLENDO TRIBUNAL, A INTERPRETAÇÃO
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EXTENSIVA DO DISPOSTO NO INCISO II, DO ARTIGO
57, DA LEI FEDERAL NUMERO 8.666/93, EM SUA ATUAL
REDAÇÃO, A FIM DE QUE AS SITUAÇÕES DE FORNECIMENTO
CONTÍNUO ENCONTREM MELHOR SOLUÇÃO DE EXECUÇÃO.
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS. O E. PLENARIO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SESSÃO
DE 07 DE JUNHO DE 2006, PELO VOTO DOS CONSELHEIROS
EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, RELATOR, ANTONIO ROQUE
CITADINI, EDGARD CAMARGO RODRIGUES, FULVIO JULIÃO BIAZZI,
CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA E RENATO MARTINS COSTA, EM
PRELIMINAR, CONHECEU DA CONSULTA FORMULADA. QUANTO AO
MÉRITO, ANTE O EXPOSTO NO VOTO DO RELATOR JUNTADO AOS
AUTOS, DELIBEROU RESPONDE-LA NO SENTIDO DE QUE, APOS
A ANALISE DE CADA CASO EM PARTICULAR, PODERÃO SER
RECONHECIDAS SITUAÇÕES EM QUE HA UM CONTEXTO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO, NAS QUAIS PODERA HAVER
UMA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART.57, II, DA LEI DE
LICITAÇÕES, PARA O FIM DE SER ADMITIDA A PRORROGAÇÃO
DE PRAZO PREVISTA NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL, DESDE
QUE ESSAS SITUAÇÕES SEJAM DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO E QUE SEJAM ATENDIDAS AS CONDIÇÕES CUJOS
ASPECTOS FORAM DESENVOLVIDOS NO CORPO DO VOTO DO
RELATOR.
Trata o presente processo de Consulta formulada pelo EXMO.
PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, o SR. LUIZ ELIAS TÂMBARA, o qual indaga acerca
da possibilidade de vir a ser adotada, por esta Corte de Contas,
interpretação extensiva do que dispõe o inciso II, do artigo 57, da
Lei Federal nº 8.666/93, a fim de que as situações de fornecimento
contínuo encontrem melhor solução de execução.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da
Consulta.
No mérito, acolho os pareceres da Chefia da Assessoria Técnica e da
SDG, pois, após a análise de cada caso em particular, e desde que
devidamente motivadas e atendidas determinadas condições, há
certas situações em que poderá ser reconhecido um contexto
de fornecimento contínuo no qual haverá uma interpretação
extensiva do artigo 57, inciso II, da Lei de Licitações, para o
fim de ser admitida a prorrogação de prazo prevista naquele
dispositivo legal.
De fato, tal como ocorre com a prestação de serviços de
caráter continuado, existem situações em que há contratos
de fornecimento que, do mesmo modo, possuem o caráter
de continuidade e de previsibilidade, vez que há um rol
de produtos cujo fornecimento se repete no tempo, ao longo de
um determinado período de vigência pactuado, e com base em
quantitativos previamente estimados pelo ente contratante, sendo
que a continuidade desse fornecimento revela-se como
requisito essencial para a manutenção de determinados
serviços públicos.
No tocante à questão orçamentária tratada pelo “caput” do artigo
57, da Lei de Licitações, não há óbice, pois, em se tratando de
fornecimento de produtos caracterizado pela continuidade e pela
previsibilidade, os recursos necessários já estarão reservados
em dotação orçamentária específica, previamente estabelecida
na Lei Orçamentária Anual, os quais serão utilizados, do mesmo
modo, tanto em uma contratação nova, quanto em uma eventual
prorrogação de prazo, já que não poderá haver uma interrupção
desse fornecimento.
Nesse particular, porém, há uma restrição, já que, ao contrário
do que tem ocorrido com determinados ajustes para prestação de
serviços, não poderá ser aceita contratação de fornecimento cujo
prazo inicial de vigência ultrapasse 12 (doze) meses, já que esse
período é o limite de vigência para o crédito orçamentário a que se
reporta a Lei de Regência.
Por outro lado, há determinadas condições para que essa
interpretação extensiva possa se aperfeiçoar.
Primeiramente, o maior risco da manutenção dessas sucessivas
prorrogações de prazo é que, ao serem pactuados determinados
preços unitários que passarão a sofrer reajustes sucessivos pelo
índice ajustado no contrato, pode ocorrer que a Administração, a
partir de um determinado período, passe a pagar valores muito
acima dos limites da razoabilidade, vez que essa aplicação sucessiva
do índice de reajuste poderá levar os valores inicialmente ajustados
a preços muito distantes daqueles praticados pelo mercado.
Por tal motivo, deverá haver cláusulas contratuais, bem como
procedimentos implementados pela Administração, para que sejam
periodicamente verificados os preços praticados pelo mercado, a fim
de ser prontamente restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro
inicial da relação contratual em favor do Poder Público.
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Sob outro aspecto, razão assiste à SDG quando afirma que o ajuste
deverá conter “penalidades suficientemente aptas a compelir
as empresas contratadas a buscar o integral cumprimento das
obrigações avençadas, a teor do que dispõem os artigos 86 a 88 da
Lei nº 8.666/93”.
Por fim, vale ser ressaltado que assim já foi decidido pela E.
Primeira Câmara, ao apreciar o caso abrigado no processo TC002023/003/03* .
Ante o exposto, ponho-me de acordo com os pareceres da Chefia
da Assessoria Técnica e da SDG, e VOTO para que a Consulta seja
respondida no sentido de que, após a análise de cada caso em
particular, poderão ser reconhecidas situações em que há um
contexto de fornecimento contínuo, nas quais poderá haver
uma interpretação extensiva do artigo 57, inciso II, da Lei de
Licitações, para o fim de ser admitida a prorrogação de prazo
prevista naquele dispositivo legal, desde que essas situações
sejam devidamente motivadas pela Administração e que sejam
atendidas as condições cujos aspectos foram desenvolvidos no
corpo do voto ora proferido. (NÚMERO DO PROCESSO: 178/026/06;
PARECER: TC 000178/026/06 – CONSULTA; CONSULENTE:
DESEMBARGADOR LUIZ ELIAS TAMBARA - PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO). – grifei e
negritei
Dessa forma, divergindo da área técnica e douto Ministério Público
Especial de Contas, considerando que a aquisição de mercadorias
contratadas pela SANEAR, se reveste de natureza contínua e
permanente e conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário,
entende-se que a prorrogação dos contratos não ofendeu o disposto
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual afasto a
presente irregularidade.
3. Prorrogação dos Contratos com a Fábrica de Vassouras
Geriel LTDA - (referente aos itens 1.2. e 2.4 do Acórdão
596/2008)
Verifica-se da análise dos autos que o SANEAR firmou contrato
(contrato n° 11/2004), com a Fábrica de Vassouras Geniel LtdaME, cujo objeto foi a aquisição de vassouras, tendo a contratação
ultrapassado o exercício financeiro.
Em sede de recurso, argumenta os recorrentes que o SANEAR
estaria contribuindo de maneira importante para a preservação e
proteção ao meio-ambiente, cumprindo com a finalidade prevista
no artigo 3º, da Lei Municipal nº 4.978/2004, que criou a autarquia.
Argumenta, ainda, que o contrato firmado não tem como objetivo
principal a compra de vassouras, mas sim o incentivo à reciclagem
de materiais a serem transformados em vassouras ecológicas, pela
Fábrica de Vassouras Geriel.
Neste aspecto, tenho que a irregularidade em questão, por se
tratar de fornecimento de mercadoria, com natureza contínua e
permanente, deve ser analisada sobre a luz do já mencionado artigo
57, inciso II da Lei de Licitações, que assim dispõe:
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 ser executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços
e condições mais vantajosas à Administração, limitada a
sessenta meses; - grifei e negritei
Assim, conforme já enfrentado no item anterior desta decisão, tenho
que o previsto no referido diploma legal se estende as contratações
que visem fornecimento de mercadorias, uma vez preenchidos os
requisitos ali exigidos.
Sendo assim, divergindo da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, considerando que a aquisição de vassouras
originada da contratação do SANEAR com a empresa Vassouras
Geniel Ltda-ME se reveste de natureza contínua e permanente,
conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, entende-se
que a prorrogação dos contratos não ofendeu o disposto no art. 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual afasto a presente
irregularidade.
4. Prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços
de leitura e recorte de publicações oficiais (referente aos itens
1.3. e 2.5 do Acórdão 596/2008) - Infringência ao artigo 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/93. Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana
e Cleuber Melotti.
Constato da análise dos autos que o SANEAR prorrogou o contrato
administrativo firmado com a empresa Datalex Serviços Ltda, cujo
objeto é a prestação de serviços de leitura e recorte de publicações
oficiais, por prazo superior a 60 (sessenta) meses.
Os Recorrentes justificam que o valor pago mensalmente à empresa
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Datalex pela prestação dos serviços de leitura e recorte de publicações
corresponde à quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e que
a contratação configura hipótese de dispensa de licitação.
A área técnica entende que o item enfrentado não se refere à
obrigatoriedade ou não de licitação, mas sim de contratações
sucessivas por mais de 60 meses, o que é vedado pela lei de
regência.
Nesse pormenor, cabe aqui evidenciar se a contratação, em apreço,
se amolda as previsões constantes do artigo 24, II, da Lei nº
8.666/93, que assim dispõe, verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local
que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez; - grifei e negritei
A previsão legal destacada acima visa à dispensa de licitação, no que
se refere às contratações de pequena monta, sendo este verdadeiro
desdobramento do princípio da economicidade, sendo justificável
como a impedir a onerosidade decorrente do tempo despendido e
dos recursos materiais e pessoais utilizados na realização de um
procedimento licitatório, quando desproporcionais tais custos em
relação ao valor do contrato a ser firmado.
A respeito, oportuno transcrever a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO,
quando ressalta que as hipóteses previstas nos incisos I e II, do art .
24 da Lei 8.666/93, assim se balizando no que se refere à motivação
por parte da Administração Pública, litteris:
[...] manifestação de desequilíbrio na relação custo/
benefício, nos casos em que o custo econômico da licitação é
superior ao benefício dela extraível. – grifei e negritei
Para que haja a dispensa da licitação face ao pequeno valor do
contrato, entretanto, imperativa é a observância rigorosa dos
requisitos legais.
Sendo que na hipótese do inciso II, do art. 24, que trata de serviços
diversos, compras e alienação, o procedimento licitatório só pode ser
dispensado para cada parcela se o serviço, a compra ou a alienação
não puder ser realizada de uma só vez.
Nos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, tem-se que
devem ser motivadas as razões pelas quais não se efetivou a
contratação total, como transcrito:
[...] as razões pelas quais não foi possível efetuar a compra
ou alienação ou contratar a prestação de serviços de uma só
vez”. – grifei e negritei
Contudo, é de se registrar que o administrador público, ao
efetuar a realização das despesas atinentes a compras, deve
planejar adequadamente os procedimentos licitatórios, segundo a
disponibilidade de sua dotação orçamentária.
Nesse pensamento, o renomado Prof. Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, leciona que:
[...] as compras promovidas pela Administração Pública devem ser
precedidas de planejamento e ocorrer em oportunidades/períodos
preestabelecidos.
A compra deve ser feita de uma só vez, pela modalidade
compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser
adquirido, mas sempre permitida a cotação por item. – grifei e
negritei
No caso em comento, entendo que o contrato de prestação de serviços
de leitura e recorte de publicações oficiais, prorrogado por diversas
vezes, não teria como ser realizado em uma única contratação,
o que leva a entender que estaria para o administrador público a
utilização da discricionariedade, segundo um juízo de conveniência
e oportunidade, analisando até que ponto seria necessário a
contratação de tais serviços, obviamente que observada a limitação
dos respectivos créditos orçamentários.
Deste modo, considerando que a contratação para prestação
de serviços de leitura e recorte de publicações oficiais não seria
passível de realização em uma única contratação e que, em face da
pequena monta, a criação de um certame resultaria em custo mais
oneroso para a administração, motivo pelo qual afasto a presente
irregularidade.
5. Prorrogação de contrato de serviço de advocacia
e consultoria jurídica abrangendo atividade típica da
Administração Pública (referente ao item 1.4. do Acórdão
596/2008) – infringência aos artigos 131 e 132, da Constituição
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Federal. Responsável: Sr. Dorval de Assis Uliana.
A equipe de auditoria constatou a existência do termo aditivo
nº 07/2005, firmado entre a SANEAR e a empresa de advocacia
Luciano Ceotto S/C Ltda, que tem por objeto serviços de advocacia
e consultoria jurídica da autarquia, serviços estes de necessidade
permanente, sem a realização de concurso público, ofendendo assim
os artigos 131 e 132 da Constituição Federal.
Em sede de recurso os Recorrentes aduzem que é necessário fazer
distinção entre a terceirização lícita e a ilícita, já que, conforme
afirmam, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento
no sentido de que a terceirização é viável quando diz respeito
ás atividades meio dos entes públicos.
A área técnica entendeu que a contratação desempenhada não se
trata de atividade fim do SANEAR e nem a natureza jurídica dos
serviços advocatícios, mas sim que a estrutura permanente de uma
autarquia deve possuir uma Procuradoria para exercer os serviços
que foram contratados, nos termos previstos pelos artigos 131 e
132 da Constituição Federal.
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual,
temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades
de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição 2. A alegada
inércia da Administração não pode ser punida em detrimento
do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o
princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 2309-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO
DJ 24-02-2006 PP-00007) – grifei e negritei
A par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo que
a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão
da atividade advocatícia ser essencial para o funcionamento
da referida autarquia, em defesa de seus interesses, dada à
sua ação de atuação mínima.
Em sendo assim, afasto a presente irregularidade contida no
Acórdão embatido, entendendo que está evidenciado o interesse
público na contratação com vistas a dar continuidade na ação estatal.
6. Concessão de Horas Extras Acima do Quantitativo máximo
diário (referente aos itens 1.5. e 2.6 do Acórdão 596/2008)
– infringência aos artigos 59 e 67, da Consolidação das Leis do
Trabalho. Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber
Melotti.
A equipe de auditoria verificou que as fichas financeiras e os registros
de freqüência do cartão de ponto demonstram que alguns servidores
receberam pagamentos de horas-extras acima do quantitativo
máximo diário previsto na legislação, ou seja, acima de duas horas
por dia.
Os Recorrentes sustentam que o pagamento de horas extras em
número superior ao previsto nos artigos 59 e 67 da Consolidação
das Leis do Trabalho não ocorreu por mero arbítrio do administrador,
mas sim em razão da decisão proferida nos autos das Reclamações
Trabalhistas nº 738/1997 e 886/2001 em que a Justiça do Trabalho
de Colatina reduziu a carga horária de alguns dos ocupantes do
cargo de fiscal para 6 horas diárias.
Argumentam os recorrentes que, embora a jornada de trabalho dos
fiscais tenha sido reduzida, por força de decisão judicial, permaneceu
o grande número de estabelecimentos a serem fiscalizados, razão
pela qual os fiscais continuariam a cumprir jornada diária de 8 horas.
Verifico da análise dos autos que, de fato, houve o pagamento de
horas extraordinárias feita pela autarquia SANEAR a alguns de seus
servidores, tendo ultrapassado o limite diário de 02 horas previsto
nos artigos 59 e 67 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
contudo, constata-se que no que se refere a tais pagamentos,
houve contraprestação pelos servidores, até porque não há falar
em pagamento de horas extras, se efetivamente, não as houvesse
trabalhado.
Em caso análogo, a jurisprudência tem entendido à impossibilidade
de se imputar ressarcimento no caso de comprovação de
contraprestação, sob pena de ocorrência enriquecimento sem causa
da Administração Pública, conforme ementa transcrita, litteris:
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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO.
PROVIDO EM CARGO DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL. ATRIBUIÇÕES
DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS
SALARIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O servidor que, em desvio de
função, desempenha atribuições estranhas ao cargo público
que ocupa, a que corresponde a sua remuneração, e que são
próprias de outro cargo, melhor remunerado, faz jus, a título
de indenização, às diferenças salariais correspondentes.
Comprovado através das normas legais que especificam as
atribuições dos cargos, o exercício das funções próprias do cargo
de Escrivão de Polícia pelo servidor provido no cargo de Auxiliar de
Polícia Civil, deve a Administração Pública lhe pagar as diferenças
remuneratórias relativas ao trabalho efetivamente exercido, sob
pena de enriquecimento sem causa. A condenação deve
contemplar todo o período durante o qual permanecer o
exercício em desvio de função. Sentença reformada em reexame
necessário. Prejudicado recurso do Estado. Recurso do autor
provido.(TJMG; AC-RN 1.0024.12.050326-3/001; Relª Desª Heloisa
Combat; Julg. 11/06/2014; DJEMG 16/06/2014) – grife e negritei
Interessante trazer à colação as palavras do mestre Celso Antônio
Bandeira de Mello, lecionando sobre o tema, fazendo afirmativas
quanto à conduta viciada, vejamos:
[...]
O comportamento do administrado em relação à Administração,
sua má-fé tanto pode derivar de sua conduta autônoma, nos
termos indicados, quanto de conluio, com agentes públicos,
tendo em vista o alcance de objetivos vedados pela lei.
Esta última hipótese – a do conluio – é, certamente, da máxima
gravidade. Donde, quando menos em hipótese deste jaez, uma
vez demonstrada a ocorrência de tal vício, seria de todo em
todo inaceitável que o administrado pudesse, em nome do
princípio do enriquecimento sem causa, eximir-se ao peso
dos dispêndios não acobertados em que haja incorrido. É que,
na referida hipótese, - ter-se concertado de má-fé com agentes
do Poder Público – seria compreensível o entendimento de
queassumiu a correlata álea inerente à mencionada conduta
viciosa, isto é, o risco de ser colhido pelo reconhecimento
do dolo e apanhado antes de captar qualquer proveito
ou até mesmo do ressarcimento das despesas até então
efetuadassob a capa do negócio censurável”.– grifei e negritei
Há que se verificar que, quando da imputação de ressarcimento, se
o valor adentrou ao patrimônio da empresa ou de seu representante,
sob a forma de vantagem ou mesmo se houve conluio para efeito de
auferir vantagem mesmo que esta não se tenha concretizado.
No caso em apreço, verifico que não restou configurado qualquer
ato de má-fé ou conluio que pudesse tornar a conduta ilícita.
Deste modo, visto que o pagamento de horas extras, ainda que
ultrapassado o limite de 02 horas diárias, nos termos do que dispõe
a lei trabalhista, em tendo havido, efetivamente, contraprestação
por parte dos servidores da autarquia SANEAR, é de se mitigar os
efeitos da irregularidade, posto que não havia outra alternativa
ao gestor se não efetivar o pagamento das horas extras laboradas.
7. Contratação de Agência de Publicidade (referente ao 2.1. do
Acórdão 596/2008) – infringência ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e
ao Princípio da Isonomia. Responsável: Sr. Cleuber Melotti.
A equipe auditoria constatou que o SANEAR, na Tomada de Preço
nº 06/2006, não tratou todos os licitantes como iguais ao exigir que
as empresas proponentes não situadas no Espírito Santo firmassem
termo comprometendo-se em estabelecerem filial no Estado, caso
viessem a ser contratadas.
Os Recorrentes sustentam que a Lei de Licitações não veda esse
tipo de exigência, mas tão somente assegura o princípio da
Isonomia, bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração pública.
Aduzem que o objeto da contratação de serviços de publicidade
compreende o planejamento, estudo, pesquisa, atividades de
criação, de produção, execução, veiculação e controle de resultado
de campanhas publicitárias e institucionais, de caráter informativo,
educativo e de orientação social de interesse da autarquia.
Os Recorrentes afirmam a necessidade de que a contratada esteja
em constante contato com a autarquia, bem como realize constante
avaliação e controle de resultados.
Por tal motivo, e visando obter a proposta mais vantajosa para a
administração foram exigidos, conforme afirmam os Recorrentes
que os licitantes possuíssem instalação e aparelhamento técnico
disponível no Estado, nestes termos, exigiu-se que o licitante
vencedor instalasse filial no Estado, no prazo de 15 dias após a
assinatura do contrato, conforme Edital de licitação.
Acerca do assunto, a lei de licitações (Lei 8.666/93), prevê em seu
artigo 3º, § 1º, inciso I o seguinte: verbis:
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Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1° - É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
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; - grifei e negritei
O Professor Marçal Justen Filho, ensina o seguinte ensinamento:
[...] O ato convocatório tem de estabelecer as regras
necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas
exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de
prestação que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências
necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa,
serão inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente,
prejudiquem o caráter “competitivo” da licitação (in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º
Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). – grifei e negritei
A jurisprudência do Tribunal de Contas – TCU é no seguinte sentido,
senão vejamos alguns julgados, litteris:
TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenhase de incluir nos instrumentos convocatórios condições
não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das
licitações, em atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n°
8.666/93;”.
TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6 abstenha-se de
impor, em futuros editais de licitações, restrições ao caráter
competitivo do certame e que limitem a participação de
empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela
Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93;”
TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara – “Observe o § 1o, inciso I, do
art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar
a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o
universo de licitantes.” – grifei e negritei
Desta feita, entendo que a exigência contida no procedimento
licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 06/2006, qual seja,
que o licitante vencedor instalasse filial no Estado se mostra
desnecessária e incompatível com o objeto licitatório, já que
apenas bastava que a empresa vencedora possuísse instalação e
aparelhamento técnico disponível no Estado, pelo que mantenho a
irregularidade.
8. Locação de Horas-Máquinas: Inabilitação Indevida e
Ausência de Parecer Jurídico para Apreciação Previa do Edital
Tomada de Preço do Edital Tomada de Preços n° 0072006.
(referente ao Item 2.2 do Acórdão 596/2008) - infringência ao
artigo 3º, caput, da Lei nº 8.666/93. Responsável: Sr. Cleuber
Melotti.
a) Referente a Inabilitação Indevida.
A equipe técnica que auditou o SANEAR verificou que houve o
procedimento licitatório realizado para contratar serviços de locação
de máquinas, tipo retroescavadeira hidráulica, motoniveladora, pácarregadeira e caminhão basculante.
Constata-se da análise dos autos que o edital da Tomada de Preços
nº 07/2006, em seu item 5.1, prevê que “poderão participar
do certame somente pessoas jurídicas que desenvolvam
atividade pertinente ao objeto da licitação”.
Desse modo, a Comissão Permanente de licitação inabilitou a
empresa Arenorte – Indústria, Comércio transportes, Terraplanagem
e Pavimentação Ltda, por falta de pertinência entre o objeto licitado
e a finalidade social constante de seus atos constitutivos, ainda que a
referida empresa tenha apresentado atestado de capacidade técnica
emitido pela Prefeitura Municipal de Colatina, comprovando que as
atividades que desenvolviam tinham pertinência com o objeto da
licitação.
Aduzem os Recorrentes, acerca da irregularidade, que da simples
leitura do instrumento convocatório e do contrato social percebe-se
que a empresa não preenche os requisitos previsto no item 5.1 do
edital, razão pela qual foi desclassificada.
Argumentam que o fato da referida empresa apresentar atestado
de capacidade técnica, emitido pela Prefeitura de Colatina, não tem
a capacidade de legitimar a prestação de serviços não descritos no
contrato social.
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Acerca do tema a Lei 8.666/93, em seu artigo 30, dispõe que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
I – (...)
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos”. grifei e negritei
Nas lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, destaca-se que,
litteris:
[...] A comprovação da capacidade técnico-operacional continua
sendo exigível, não obstante o veto aposto à letra b, do §1º do art.
30. Na verdade o dispositivo vetado impunha limitação a essa
exigência e a sua retirada do texto legal deixou a critério da
entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações,
exigências, essas, que devem ser pertinentes e compatíveis
com o objeto da licitação” (Direito Administrativo, 20ª ed., 1995,
p. 270).
Em tal exigência que visa o interesse público, deve a entidade
licitante salvaguardar-se de que o futuro contratado detenha aptidão
suficiente para bem desempenhar o objeto colimado.
No caso em comento, não se está a discutir acerca da exigência
contida no edital e sim o fato de que a Comissão inabilitou a empresa
Arenorte – Indústria, Comércio transportes, Terraplanagem e
Pavimentação Ltda, por falta de pertinência entre o objeto licitado e
a finalidade social constante de seus atos constitutivos.
Do julgamento referente à inabilitação de empresa, a comissão
desconsiderou o atestado de capacidade técnica emitido pela
Prefeitura Municipal de Colatina, comprovando que as atividades
que desenvolviam tinham pertinência com o objeto da licitação, e,
neste aspecto acompanhando a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, entendo que persiste a irregularidade, razão
pela qual a mantenho.
b) Referente à Inexistência de Parecer Jurídico que Realize
Apreciação Previa do Edital Tomada de Preço do Edital
Tomada de Preços n° 0072006.
Aduzem os Recorrentes que, em 20 de junho de 2006, a assessoria
jurídica da autarquia SANEAR emitiu opinativo legal onde foi realizada
a apreciação prévia do Edital da Tomada de Preços nº 07/2006.
Segundo eles, o parecer analisou os aspectos formais do edital,
considerando que este e a minuta contratual atendiam aos requisitos
exigidos em lei.
Verifica-se que a afirmação dos Recorrentes ficou devidamente
demonstrada nos autos, tendo sido, inclusive, acolhida pelo Acórdão
recorrido, que no item “2.2” não incluiu o artigo 38, inciso VI da Lei
nº 8.666/93.
No entanto, por equívoco, manteve-se no acórdão a expressão
“ausência de parecer jurídico”, em seu item “2.2”.
Opinou a área técnica no sentido de que fosse afastada a
irregularidade, e, constando dos autos o sobredito parecer é
de se reconhecer a inexistência da irregularidade, motivo pelo
acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de
Contas, afasto a presente irregularidade.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Instrução
Técnica de Recursos de n° 129/2010, da 8ª Controladoria Técnica,
encampadas pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Dorval de Assis Cunha, Diretor Presidente, no período de 01/01
a 02/05/2006 e pelo Sr. Cleuber Melotti, Diretor Presidente, no
período de 03/05 a 31/12/2006, do Serviço Colatinense de Meio
Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, para, no mérito,
dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do
v. Acordão atacado, quanto às irregularidades enfrentadas, nos
seguintes termos:
a) Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 2, 3, 4, 5,
desta decisão, pelas razões antes expendidas;
b) Seja mantida, porém mitigada a irregularidade constante do
item 6, desta decisão, pelas razões antes expendidas;
c) Seja mantida a irregularidade constante no item 8 desta decisão,
para o fim de excluir a expressão “ausência de parecer
jurídico” do item 2.2 do Acórdão atacado, mantendo-se o
referido item apenas pelas razões de infringência ao artigo 3º, da
Lei nº 8.666/93, ou seja, inabilitação indevida.
d) Sejam mantida a irregularidade referente ao item 1,
relativamente aos Sr. Dorval de Assis Cunha, e mantidas as
irregularidades referentes aos itens 1, 7 e 8, quanto a esse último
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item, a manutenção da irregularidade deve ser apenas quanto
“inabilitação indevida”, relativamente ao Sr. Cleuber Melotti,
pelas razões antes expendidas.
VOTO, por fim, no sentido de que após, cumpridas as formalidades
legais, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento da penalidade imposta aos gestores no Acórdão
TC nº 596/2008, então atacado.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente nos pontos em que o Relator diverge
do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do
Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o Voto-vista que neste instante submeto a este Plenário,
precedido do breve relatório.
Inicialmente assinalo que o presente feito cuida de Recurso de
Reconsideração apresentado em face do Acórdão TC 596/2008,
proferido no julgamento das contas do exercício de 2006, SANEAR
– Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental,
sob a responsabilidade de DORVAL DE ASSIS ULIANA e CLEUBER
MELOTTI.
Chamada a falar nos autos, a 8ª Secretaria de Controle Externo, em
sede de exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso, assim
se pronunciou:
[...] as partes são capazes e possuem interesse e legitimidade
processual,
o que torna o presente recurso CABÍVEL.
[...] tendo sido o recurso interposto em 23 de abril de 2009,
portanto, TEMPESTIVAMENTE.
Em face disso, opinou pelo conhecimento e, quanto ao mérito, pelo
Provimento parcial, “para o fim de excluir a expressão ‘ausência de
parecer jurídico’ do item 2.2, mantendo-se o referido item apenas
pelas razões de infringência ao artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, ou
seja, inabilitação indevida”.
De sua vez, o Ministério Público de Contas, por seu então
Procurador de Contas, Domingos Augusto Taufner, fez juntar
o Parecer PPJC n. 6215/2010, acompanhando a área técnica,
quanto ao conhecimento do Recurso e ao provimento parcial, mas
pugnando também pelo afastamento das irregularidades dos itens
1.1 e 1.2 (parcialmente no termos da fundamentação), e 1.5, de
responsabilidade do senhor Dorval de Assis Uliana, bem como pela
exclusão daquelas contidos nos itens 2.1, 2.3 e 2.4 (parcialmente
nos termos da fundamentação), e 2.6, imputadas ao senhor Cleuber
Melotti, opinando, ainda, pela nova fixação de multa, tendo em
conta as irregularidades que propôs fossem afastadas, bem assim
fosse procedida à expedição de recomendação.
Depois disso, o patrono dos interessados realizou sustentação oral,
sobre o que a 8ª SCE opinou nos seguintes termos:
[...] percebe-se que a defesa não trouxe quaisquer elementos hábeis
a alterar o nosso anterior entendimento e, consequentemente, a
rechaçar as irregularidades apontadas, nos termos da ITR 129/2010.
A defesa insiste que, quanto à irregularidade apontada no item
“prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços de
leitura e recorte de publicação oficial”, a prestação do serviço, por
corresponder à quantia de R$ 140,00 mensais, fica configurada
como dispensa de licitação tratada no artigo 24, inciso II da Lei
8.666/93.
Convém observar, no entanto, que todas as supostas medidas
adotadas pelos recorrentes já foram devidamente analisadas nos
autos, sendo que não se revelaram hábeis a afastar as irregularidades
apontadas.
De posse dos autos, o ilustre Relator, Conselheiro em Substituição
Marco Antônio da Silva apresentou voto cujo teor, em síntese, é
o seguinte:
[...] passo análise das irregularidades constantes do v. Acórdão
atacado, conforme segue:
1. Contratação de Associações de Moradores (referente aos
itens 1.1. e 2.3 do Acórdão 596/2008), infringência ao artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei nº 8.666/93.
(Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber Melotti).
[...]
Assim, verifica-se que embora a associação de moradores contratada
seja entidades do terceiro setor, não são não são organizações
sociais, uma vez que tal qualificação depende, nos termos impostos
pela Lei 9.637/98, em seu artigo 2º, inciso II, de “haver qualificação
como organização social”, observada a conveniência e oportunidade
do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de
atividade correspondente ao seu objeto social, bem como do Ministro
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de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
Assim, verifico que assiste razão ao corpo técnico e ao Parquet de
Contas, vez que as atribuições assumidas pelo SANEAR, oriundas
da SAMAL, nos termos da Lei nº 4.511/98, não autorizam a
contratação dieta, sem realização de procedimento licitatório para
as contratações realizadas, durante a gestão dos Recorrentes,
tampouco o disposto na Lei de Licitações nº 8666/93, razão pela
qual mantenho a irregularidade.
2. Prorrogação indevida dos contratos para fornecimento
de materiais (referente aos itens 1.2. e 2.4 do Acórdão
596/2008) - Infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
(Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber Melotti).
[...] salientam os Recorrentes que, “a Lei Municipal nº 4.798/2004
alterou o status jurídico do SANEAR de empresa pública para
autarquia municipal e determinou também a sucessão, a título
universal, de todo o ativo e passivo da extinta companhia, o que fez
com que a autarquia herdasse todos os seus contratos de licitação”,
alegando que as prorrogações apontadas no Acórdão se
referem a contratos firmados pela extinta companhia e que,
naquele momento, se fizeram indispensáveis ao complexo
processo de transição, e visaram à obtenção ou a manutenção
de condições mais vantajosas para a administração,
evitando assim, custos desnecessários e não exigidos por lei e que
redundariam no aumento das despesas da nova autarquia.
[...] aduzem que, em razão das profundas mudanças ocorridas
na estrutura jurídica da auditada, se fez necessário à prorrogação
dos contratos a fim de evitar a paralização das atividades, caso
contrário causaria prejuízos a toda a população do município, dada
a essencialidade dos serviços prestados, contudo, admitiram “que
tenha ocorrido má qualificação jurídica dos contratos prorrogados, o
que seria escusável ante a complexidade do processo de transição”,
porém, alegam que a “aplicação de multa é excessiva e descabida,
ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
A Subscritora da Instrução Técnica de Defesa em comento, informa
que não obstante as alegações dos Recorrentes, os mesmos não
negaram os fatos relativos a irregularidade, atribuindo, apenas,
ao complexo processo de transição, em que o SANEAR assumiu os
contratos firmados pela empresa pública antecessora, sendo que tais
alegações não afastam a presente irregularidade, posto que mesmo
que os Recorrentes não tenham realizado as referidas contratações
foram responsáveis por suas sucessivas prorrogações, ressaltado
“que um complexo processo de transição, como denominaram os
Recorrentes, não pode ratificar irregularidades”.
Argumenta, ainda, a Subscritora, “que a essencialidade dos
objetos contratados não pode escusar a realização de sucessivas
prorrogações contratuais irregulares, o que ofende a obrigatoriedade
de licitação prevista constitucionalmente”, não podendo o presente
item ser tratado como uma mera irregularidade formal, pois há de
se reconhecer a lesão aos princípios constitucionais, tendo causado
dano ao erário.
[...]
É de se registrar que o fornecimento de mercadorias contratados pela
SANEAR, referente aos contratos n° 07/2003, 08/2003, 06/2004,
11/2004, 03/2005, e 04/2005, os quais são revestidos da natureza
da continuidade, havendo prorrogação por sucessivos exercícios.
Denota-se que a discussão a cerca do assunto, se dá em torno do fato
se a possibilidade da prorrogação dos contratos prestação de serviço
se estende àqueles cujo objeto é o fornecimento de mercadoria,
conforme o caso em tela.
[...] a Lei de Licitações autoriza a prorrogação dos contratos de
prestação de serviço, contudo sem mencionar os contratos de
fornecimento de mercadorias, conforme disposto em seu o art. 57,
inciso II, transcrito abaixo, verbis:
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 ser executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços
e condições mais vantajosas à Administração, limitada a
sessenta meses; - grifei e negritei
Acerca do assunto, contrato de fornecimento, o saudoso Prof. Hely
Lopes Meirelles, ensina que:
“o ajuste administrativo pelo qual a Administração adquire coisas
móveis (materiais, produtos industrializados, gêneros
alimentícios etc) necessárias à realização de suas obras ou à
manutenção de seus serviços”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 21 ed. São Paulo: 1996, p. 238. apud
GRANZIERA, Maria Luiz Machado. Contrato Administrativos: gestão,
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teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2002, p. 110). – grifei negritei
Com mesmo ensinamento, a Profª. Maria Luiza Machado Granziera,
discorre que:
“é muito vasto o campo de incidência dos contratos de fornecimento:
material de almoxarifado, alimentos, medicamentos,
veículos, material para construção civil, vestuário, programas
e equipamentos de informática, máquinas, trens, tubulação,
equipamentos necessários à montagem de grandes obras,
como turbinas, transformadores etc. Cada tipo de objeto
enseja uma sistemática de fornecimento, que deve ser
adequada às características do bem e às necessidades da
Administração”. (GRANZIERA, Maria Luiz Machado. Contratos
Administrativos: gestão, teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2002, p.
110) – grifei e negritei
Sobre o assunto a jurisprudência dos nossos tribunais tem decidido
no seguinte sentido, litteris:
[...]
ASSUNTO: CONSULTA ACERCADA POSSIBILIDADE DE SER
ADOTADA, NAQUELE COLENDO TRIBUNAL, A INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO DISPOSTO NO INCISO II, DO ARTIGO
57, DA LEI FEDERAL NUMERO 8.666/93, EM SUA ATUAL
REDAÇÃO, A FIM DE QUE AS SITUAÇÕES DE FORNECIMENTO
CONTÍNUO ENCONTREM MELHOR SOLUÇÃO DE EXECUÇÃO.
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS. O E. PLENARIO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SESSÃO
DE 07 DE JUNHO DE 2006, PELO VOTO DOS CONSELHEIROS
EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, RELATOR, ANTONIO ROQUE
CITADINI, EDGARD CAMARGO RODRIGUES, FULVIO JULIÃO BIAZZI,
CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA E RENATO MARTINS COSTA, EM
PRELIMINAR, CONHECEU DA CONSULTA FORMULADA. QUANTO AO
MÉRITO, ANTE O EXPOSTO NO VOTO DO RELATOR JUNTADO AOS
AUTOS, DELIBEROU RESPONDE-LA NO SENTIDO DE QUE, APOS
A ANALISE DE CADA CASO EM PARTICULAR, PODERÃO SER
RECONHECIDAS SITUAÇÕES EM QUE HA UM CONTEXTO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO, NAS QUAIS PODERA HAVER
UMA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART.57, II, DA LEI DE
LICITAÇÕES, PARA O FIM DE SER ADMITIDA A PRORROGAÇÃO
DE PRAZO PREVISTA NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL, DESDE
QUE ESSAS SITUAÇÕES SEJAM DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO E QUE SEJAM ATENDIDAS AS CONDIÇÕES CUJOS
ASPECTOS FORAM DESENVOLVIDOS NO CORPO DO VOTO DO
RELATOR.
Trata o presente processo de Consulta formulada pelo EXMO.
PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, o SR. LUIZ ELIAS TÂMBARA, o qual indaga acerca
da possibilidade de vir a ser adotada, por esta Corte de Contas,
interpretação extensiva do que dispõe o inciso II, do artigo 57, da
Lei Federal nº 8.666/93, a fim de que as situações de fornecimento
contínuo encontrem melhor solução de execução.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da
Consulta.
No mérito, acolho os pareceres da Chefia da Assessoria Técnica e da
SDG, pois, após a análise de cada caso em particular, e desde que
devidamente motivadas e atendidas determinadas condições, há
certas situações em que poderá ser reconhecido um contexto
de fornecimento contínuo no qual haverá uma interpretação
extensiva do artigo 57, inciso II, da Lei de Licitações, para o
fim de ser admitida a prorrogação de prazo prevista naquele
dispositivo legal.
De fato, tal como ocorre com a prestação de serviços de
caráter continuado, existem situações em que há contratos
de fornecimento que, do mesmo modo, possuem o caráter
de continuidade e de previsibilidade, vez que há um rol
de produtos cujo fornecimento se repete no tempo, ao longo de
um determinado período de vigência pactuado, e com base em
quantitativos previamente estimados pelo ente contratante, sendo
que a continuidade desse fornecimento revela-se como
requisito essencial para a manutenção de determinados
serviços públicos.
No tocante à questão orçamentária tratada pelo “caput” do artigo
57, da Lei de Licitações, não há óbice, pois, em se tratando de
fornecimento de produtos caracterizado pela continuidade e pela
previsibilidade, os recursos necessários já estarão reservados
em dotação orçamentária específica, previamente estabelecida
na Lei Orçamentária Anual, os quais serão utilizados, do mesmo
modo, tanto em uma contratação nova, quanto em uma eventual
prorrogação de prazo, já que não poderá haver uma interrupção
desse fornecimento.
Nesse particular, porém, há uma restrição, já que, ao contrário
do que tem ocorrido com determinados ajustes para prestação de
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serviços, não poderá ser aceita contratação de fornecimento cujo
prazo inicial de vigência ultrapasse 12 (doze) meses, já que esse
período é o limite de vigência para o crédito orçamentário a que se
reporta a Lei de Regência.
[...]
Por fim, vale ser ressaltado que assim já foi decidido pela E.
Primeira Câmara, ao apreciar o caso abrigado no processo TC002023/003/03* .
Ante o exposto, ponho-me de acordo com os pareceres da Chefia
da Assessoria Técnica e da SDG, e VOTO para que a Consulta seja
respondida no sentido de que, após a análise de cada caso em
particular, poderão ser reconhecidas situações em que há um
contexto de fornecimento contínuo, nas quais poderá haver
uma interpretação extensiva do artigo 57, inciso II, da Lei de
Licitações, para o fim de ser admitida a prorrogação de prazo
prevista naquele dispositivo legal, desde que essas situações
sejam devidamente motivadas pela Administração e que sejam
atendidas as condições cujos aspectos foram desenvolvidos no
corpo do voto ora proferido. (NÚMERO DO PROCESSO: 178/026/06;
PARECER: TC 000178/026/06 – CONSULTA; CONSULENTE:
DESEMBARGADOR LUIZ ELIAS TAMBARA - PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO). – grifei e
negritei
Dessa forma, divergindo da área técnica e douto Ministério Público
Especial de Contas, considerando que a aquisição de mercadorias
contratadas pela SANEAR, se reveste de natureza contínua e
permanente e conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário,
entende-se que a prorrogação dos contratos não ofendeu o disposto
no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual afasto a
presente irregularidade.
3. Prorrogação dos Contratos com a Fábrica de Vassouras
Geriel LTDA - (itens 1.2. e 2.4 do Acórdão 596/2008)
Verifica-se da análise dos autos que o SANEAR firmou contrato
(contrato n° 11/2004), com a Fábrica de Vassouras Geniel LtdaME, cujo objeto foi a aquisição de vassouras, tendo a contratação
ultrapassado o exercício financeiro.
Em sede de recurso, argumenta os recorrentes que o SANEAR
estaria contribuindo de maneira importante para a preservação e
proteção ao meio-ambiente, cumprindo com a finalidade prevista
no artigo 3º, da Lei Municipal nº 4.978/2004, que criou a autarquia.
Argumenta, ainda, que o contrato firmado não tem como objetivo
principal a compra de vassouras, mas sim o incentivo à reciclagem
de materiais a serem transformados em vassouras ecológicas, pela
Fábrica de Vassouras Geriel.
Neste aspecto, tenho que a irregularidade em questão, por se
tratar de fornecimento de mercadoria, com natureza contínua e
permanente, deve ser analisada sobre a luz do já mencionado artigo
57, inciso II da Lei de Licitações, que assim dispõe:
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 ser executados de forma
contínua, que poderá ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços
e condições mais vantajosas à Administração, limitada a
sessenta meses; - grifei e negritei
Assim, conforme já enfrentado no item anterior desta decisão, tenho
que o previsto no referido diploma legal se estende as contratações
que visem fornecimento de mercadorias, uma vez preenchidos os
requisitos ali exigidos.
Sendo assim, divergindo da área técnica e douto Ministério Público
Especial de Contas, considerando que a aquisição de vassouras
originada da contratação do SANEAR com a empresa Vassouras
Geniel Ltda-ME se reveste de natureza contínua e permanente,
conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, entende-se
que a prorrogação dos contratos não ofendeu o disposto no art. 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, razão pela qual afasto a presente
irregularidade.
4. Prorrogação indevida do contrato de prestação de serviços
de leitura e recorte de publicações oficiais (referente aos itens
1.3. e 2.5 do Acórdão 596/2008) - Infringência ao artigo 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/93. Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana
e Cleuber Melotti.
Constato da análise dos autos que o SANEAR prorrogou o contrato
administrativo firmado com a empresa Datalex Serviços Ltda., cujo
objeto é a prestação de serviços de leitura e recorte de publicações
oficiais, por prazo superior a 60 (sessenta) meses.
Os Recorrentes justificam que o valor pago mensalmente à empresa
Datalex pela prestação dos serviços de leitura e recorte de publicações
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corresponde à quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e que
a contratação configura hipótese de dispensa de licitação.
A área técnica entende que o item enfrentado não se refere à
obrigatoriedade ou não de licitação, mas sim de contratações
sucessivas por mais de 60 meses, o que é vedado pela lei de
regência.
Nesse pormenor, cabe aqui evidenciar se a contratação, em apreço,
se amolda as previsões constantes do artigo 24, II, da Lei nº
8.666/93, que assim dispõe, verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local
que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez; - grifei e negritei
A previsão legal destacada acima visa à dispensa de licitação, no que
se refere às contratações de pequena monta, sendo este verdadeiro
desdobramento do princípio da economicidade, sendo justificável
como a impedir a onerosidade decorrente do tempo despendido e
dos recursos materiais e pessoais utilizados na realização de um
procedimento licitatório, quando desproporcionais tais custos em
relação ao valor do contrato a ser firmado.
A respeito, oportuno transcrever a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO,
quando ressalta que as hipóteses previstas nos incisos I e II, do art .
24 da Lei 8.666/93, assim se balizando no que se refere à motivação
por parte da Administração Pública, litteris:
[...] manifestação de desequilíbrio na relação custo/benefício,
nos casos em que o custo econômico da licitação é superior ao
benefício dela extraível. – grifei e negritei
Para que haja a dispensa da licitação face ao pequeno valor do
contrato, entretanto, imperativa é a observância rigorosa dos
requisitos legais.
Sendo que na hipótese do inciso II, do art. 24, que trata de serviços
diversos, compras e alienação, o procedimento licitatório só pode ser
dispensado para cada parcela se o serviço, a compra ou a alienação
não puder ser realizada de uma só vez.
Nos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, temos que
devem motivadas as razões pelas quais não se efetivou a contratação
total, como transcrito:
[...] as razões pelas quais não foi possível efetuar a compra
ou alienação ou contratar a prestação de serviços de uma só
vez”. – grifei e negritei
Contudo, é de se registrar que o administrador público, ao
efetuar a realização das despesas atinentes a compras, deve
planejar adequadamente os procedimentos licitatórios, segundo a
disponibilidade de sua dotação orçamentária.
Nesse pensamento, o renomado Prof. Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, leciona que:
[...] as compras promovidas pela Administração Pública devem ser
precedidas de planejamento e ocorrer em oportunidades/períodos
preestabelecidos.
A compra deve ser feita de uma só vez, pela modalidade
compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser
adquirido, mas sempre permitida a cotação por item. – grifei e
negritei
No caso em comento, entendo que o contrato de prestação de serviços
de leitura e recorte de publicações oficiais, prorrogado por diversas
vezes, não teria como ser realizado em uma única contratação, o
que leva a entender que estaria parara o administrador público a
utilização da discricionariedade, segundo um juízo de conveniência
e oportunidade, analisando até que ponto seria necessário a
contratação de tais serviços, obviamente que observada a limitação
dos respectivos créditos orçamentários.
Deste modo, considerando que a contratação para prestação
de serviços de leitura e recorte de publicações oficiais não seria
passível de realização em uma única contratação e que, em face da
pequena monta, a criação de um certame resultaria em custo mais
oneroso para a administração, motivo pelo qual afasto a presente
irregularidade.
5. Prorrogação de contrato de serviço de advocacia
e consultoria jurídica abrangendo atividade típica da
Administração Pública (referente ao item 1.4. do Acórdão
596/2008) – infringência aos artigos 131 e 132, da Constituição
Federal. Responsável: Sr. Dorval de Assis Uliana.
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A equipe de auditoria constatou a existência do termo aditivo
nº 07/2005, firmado entre a SANEAR e a empresa de advocacia
Luciano Ceotto S/C Ltda, que tem por objeto serviços de advocacia
e consultoria jurídica da autarquia, serviços estes de necessidade
permanente, sem a realização de concurso público, ofendendo assim
os artigos 131 e 132 da Constituição Federal.
Em sede de recurso os Recorrentes aduzem que é necessário fazer
distinção entre a terceirização lícita e a ilícita, já que, conforme
afirmam, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento
no sentido de que a terceirização é viável quando diz respeito
às atividades meio dos entes públicos.
A área técnica entendeu que a contratação desempenhada não se
trata de atividade fim do SANEAR e nem a natureza jurídica dos
serviços advocatícios, mas sim que a estrutura permanente de uma
autarquia deve possuir uma Procuradoria para exercer os serviços
que foram contratados, nos termos previstos pelos artigos 131 e
132 da Constituição Federal.
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual,
temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades
de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição 2. A alegada
inércia da Administração não pode ser punida em detrimento
do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o
princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO,
Data de Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1
PP-00132 REPUBLICAÇÃO DJ 24-02-2006 PP-00007) – grifei
e negritei
A par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo que
a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão
da atividade advocatícia ser essencial para o funcionamento
da referida autarquia, em defesa de seus interesses, dada à
sua ação de atuação mínima.
Em sendo assim, afasto a presente irregularidade contida no
Acórdão embatido, entendendo que está evidenciado o interesse
público na contratação com vistas a dar continuidade na ação estatal.
6. Concessão de Horas Extras Acima do Quantitativo máximo
diário (referente aos itens 1.5. e 2.6 do Acórdão 596/2008)
– infringência aos artigos 59 e 67, da Consolidação das Leis do
Trabalho. Responsáveis: Srs. Dorval de Assis Uliana e Cleuber
Melotti.
A equipe de auditoria verificou que as fichas financeiras e os registros
de frequência do cartão de ponto demonstram que alguns servidores
receberam pagamentos de horas-extras acima do quantitativo
máximo diário previsto na legislação, ou seja, acima de duas horas
por dia.
Os Recorrentes sustentam que o pagamento de horas extras em
número superior ao previsto nos artigos 59 e 67 da Consolidação
das Leis do Trabalho não ocorreu por mero arbítrio do administrador,
mas sim em razão da decisão proferida nos autos das Reclamações
Trabalhistas nº 738/1997 e 886/2001 em que a Justiça do Trabalho
de Colatina reduziu a carga horária de alguns dos ocupantes do
cargo de fiscal para 6 horas diárias.
Argumentam os recorrentes que, embora a jornada de trabalho dos
fiscais tenha sido reduzida, por força de decisão judicial, permaneceu
o grande número de estabelecimentos a serem fiscalizados, razão
pela qual os fiscais continuariam a cumprir jornada diária de 8 horas.
Verifico da análise dos autos que, de fato, houve o pagamento de
horas extraordinárias feita pela autarquia SANEAR a alguns de seus
servidores, tendo ultrapassado o limite diário de 02 horas previsto
nos artigos 59 e 67 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT,
contudo, constata-se que no que se refere a tais pagamentos,
houve contraprestação pelos servidores, até porque não há falar
em pagamento de horas extras, se efetivamente, não as houvesse
trabalhado.
Em caso análogo, a jurisprudência tem entendido à impossibilidade
de se imputar ressarcimento no caso de comprovação de
contraprestação, sob pena de ocorrência enriquecimento sem causa
da Administração Pública, conforme ementa transcrita, litteris:
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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO.
PROVIDO EM CARGO DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL. ATRIBUIÇÕES
DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS
SALARIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O servidor que, em desvio de
função, desempenha atribuições estranhas ao cargo público
que ocupa, a que corresponde a sua remuneração, e que são
próprias de outro cargo, melhor remunerado, faz jus, a título
de indenização, às diferenças salariais correspondentes.
Comprovado através das normas legais que especificam as
atribuições dos cargos, o exercício das funções próprias do cargo
de Escrivão de Polícia pelo servidor provido no cargo de Auxiliar de
Polícia Civil, deve a Administração Pública lhe pagar as diferenças
remuneratórias relativas ao trabalho efetivamente exercido, sob
pena de enriquecimento sem causa. A condenação deve
contemplar todo o período durante o qual permanecer o
exercício em desvio de função. Sentença reformada em reexame
necessário. Prejudicado recurso do Estado. Recurso do autor
provido.(TJMG; AC-RN 1.0024.12.050326-3/001; Relª Desª Heloisa
Combat; Julg. 11/06/2014; DJEMG 16/06/2014) – grife e negritei
Interessante trazer à colação as palavras do mestre Celso Antônio
Bandeira de Mello, lecionando sobre o tema, fazendo afirmativas
quanto à conduta viciada, vejamos:
[...]
O comportamento do administrado em relação à Administração,
sua má-fé tanto pode derivar de sua conduta autônoma, nos
termos indicados, quanto de conluio, com agentes públicos,
tendo em vista o alcance de objetivos vedados pela lei.
Esta última hipótese – a do conluio – é, certamente, da máxima
gravidade. Donde, quando menos em hipótese deste jaez, uma
vez demonstrada a ocorrência de tal vício, seria de todo em
todo inaceitável que o administrado pudesse, em nome do
princípio do enriquecimento sem causa, eximir-se ao peso
dos dispêndios não acobertados em que haja incorrido. É que,
na referida hipótese, - ter-se concertado de má-fé com agentes do
Poder Público – seria compreensível o entendimento de que
assumiu a correlata álea inerente à mencionada conduta
viciosa, isto é, o risco de ser colhido pelo reconhecimento do
dolo e apanhado antes de captar qualquer proveito ou até
mesmo do ressarcimento das despesas até então efetuadas
sob a capa do negócio censurável”.– grifei e negritei
Há que se verificar que, quando da imputação de ressarcimento, se
o valor adentrou ao patrimônio da empresa ou de seu representante,
sob a forma de vantagem ou mesmo se houve conluio para efeito de
auferir vantagem mesmo que esta não se tenha concretizado.
No caso em apreço, verifico que não restou configurado qualquer
ato de má-fé ou conluio que pudesse tornar a conduta ilícita.
Deste modo, visto que o pagamento de horas extras, ainda que
ultrapassado o limite de 02 horas diárias, nos termos do que dispõe
a lei trabalhista, em tendo havido, efetivamente, contraprestação
por parte dos servidores da autarquia SANEAR, é de se mitigar
os efeitos da irregularidade, posto que não havia outra
alternativa ao gestor se não efetivar o pagamento das horas
extras laboradas.
7. Contratação de Agência de Publicidade (2.1. do Acórdão
596/2008) – infringência ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e ao
Princípio da Isonomia. Responsável: Sr. Cleuber Melotti.
A equipe auditoria constatou que o SANEAR, na Tomada de preço
nº 06/2006, não tratou todos os licitantes como iguais ao exigir que
as empresas proponentes não situadas no Espírito Santo firmassem
termo comprometendo-se em estabelecerem filial no Estado, caso
viessem a ser contratadas.
Os Recorrentes sustentam que a Lei de Licitações não veda esse
tipo de exigência, mas tão somente assegura o princípio da
Isonomia, bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração pública.
Aduzem que o objeto da contratação de serviços de publicidade
compreende o planejamento, estudo, pesquisa, atividades de
criação, de produção, execução, veiculação e controle de resultado
de campanhas publicitárias e institucionais, de caráter informativo,
educativo e de orientação social de interesse da autarquia.
Os Recorrentes afirmam a necessidade de que a contratada esteja
em constante contato com a autarquia, bem como realize constante
avaliação e controle de resultados.
Por tal motivo, e visando obter a proposta mais vantajosa para a
administração foram exigidos, conforme afirmam os Recorrentes
que os licitantes possuíssem instalação e aparelhamento técnico
disponível no Estado, nestes termos, exigiu-se que o licitante
vencedor instalasse filial no Estado, no prazo de 15 dias após a
assinatura do contrato, conforme Edital de licitação..
Acerca do assunto, a lei de licitações (Lei 8.666/93), prevê em seu
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artigo 3º, § 1º, inciso I o seguinte: verbis:
Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1° - É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
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; - grifei e negritei
O Professor Marçal Justen Filho, ensina o seguinte ensinamento:
[...] O ato convocatório tem de estabelecer as regras
necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas
exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de
prestação que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências
necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa,
serão inválidas todas as cláusulas que, ainda indiretamente,
prejudiquem o caráter “competitivo” da licitação (in
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º
Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). – grifei e negritei
A jurisprudência do Tribunal de Contas – TCU é no seguinte sentido,
senão vejamos alguns julgados, litteris:
TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenhase de incluir nos instrumentos convocatórios condições
não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das
licitações, em atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n°
8.666/93;”.
TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6 abstenha-se de
impor, em futuros editais de licitações, restrições ao caráter
competitivo do certame e que limitem a participação de
empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela
Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93;”
TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara – “Observe o § 1o, inciso I, do
art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a adequadamente justificar
a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o
universo de licitantes.” – grifei e negritei
Desta feita, entendo que a exigência contida no procedimento
licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 06/2006, qual seja,
que o licitante vencedor instalasse filial no Estado se mostra
desnecessária e incompatível com o objeto licitatório, já que
apenas bastava que a empresa vencedora possuísse instalação e
aparelhamento técnico disponível no Estado, pelo que mantenho a
irregularidade.
8. Locação de Horas-Máquinas: Inabilitação Indevida e
Ausência de Parecer Jurídico para Apreciação Previa do Edital
Tomada de Preço do Edital Tomada de Preços n° 0072006.
(Item 2.2 do Acórdão 596/2008) - infringência ao artigo 3º, caput,
da Lei nº 8.666/93. Responsável: Sr. Cleuber Melotti.
Referente a Inabilitação Indevida.
A equipe técnica que auditou o SANEAR verificou que houve o
procedimento licitatório realizado para contratar serviços de locação
de máquinas, tipo retroescavadeira hidráulica, motoniveladora, pácarregadeira e caminhão basculante.
Constata-se da análise dos autos que o edital da Tomada de Preços
nº 07/2006, em seu item 5.1, prevê que “poderão participar do
certame somente pessoas jurídicas que desenvolvam atividade
pertinente ao objeto da licitação”.
Desse modo, a Comissão Permanente de licitação inabilitou a
empresa Arenorte – Indústria, Comércio transportes, Terraplanagem
e Pavimentação Ltda, por falta de pertinência entre o objeto licitado
e a finalidade social constante de seus atos constitutivos, ainda que a
referida empresa tenha apresentado atestado de capacidade técnica
emitido pela Prefeitura Municipal de Colatina, comprovando que as
atividades que desenvolviam tinham pertinência com o objeto da
licitação.
Aduzem os Recorrentes, acerca da irregularidade, que da simples
leitura do instrumento convocatório e do contrato social percebe-se
que a empresa não preenche os requisitos previsto no item 5.1 do
edital, razão pela qual foi desclassificada.
Argumentam que o fato da referida empresa apresentar atestado
de capacidade técnica, emitido pela Prefeitura de Colatina, não tem
a capacidade de legitimar a prestação de serviços não descritos no
contrato social.
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Acerca do tema a Lei 8.666/93, em seu artigo 30, dispõe que:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
I – (...)
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos”. grifei e negritei
Nas lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, destaca-se que,
litteris:
[...] A comprovação da capacidade técnico-operacional continua
sendo exigível, não obstante o veto aposto à letra b, do §1º do
art. 30. Na verdade o dispositivo vetado impunha limitação a essa
exigência e a sua retirada do texto legal deixou a critério da entidade
licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas, que
devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação”
(Direito Administrativo, 20ª ed., 1995, p. 270).
Em tal exigência que visa o interesse público, deve a entidade
licitante salvaguardar-se de que o futuro contratado detenha aptidão
suficiente para bem desempenhar o objeto colimado.
No caso em comento, não se está a discutir acerca da exigência
contida no edital e sim o fato de que a Comissão inabilitou a empresa
Arenorte – Indústria, Comércio transportes, Terraplanagem e
Pavimentação Ltda., por falta de pertinência entre o objeto licitado e
a finalidade social constante de seus atos constitutivos.
Do julgamento referente à inabilitação de empresa, a comissão
desconsiderou o atestado de capacidade técnica emitido pela
Prefeitura Municipal de Colatina, comprovando que as atividades
que desenvolviam tinham pertinência com o objeto da licitação, e,
neste aspecto acompanhando a área técnica e o douto Ministério
Público Especial de Contas, entendo que persiste a irregularidade,
razão pela qual a mantenho.
b) Referente à Inexistência de Parecer Jurídico que Realize
Apreciação Previa do Edital Tomada de Preço do Edital
Tomada de Preços n° 0072006.
Aduzem os Recorrentes que, em 20 de junho de 2006, a assessoria
jurídica da autarquia SANEAR emitiu opinativo legal onde foi realizada
a apreciação prévia do Edital da Tomada de Preços nº 07/2006.
Segundo eles, o parecer analisou os aspectos formais do edital,
considerando que este e a minuta contratual atendiam aos requisitos
exigidos em lei.
Verifica-se que a afirmação dos Recorrentes ficou devidamente
demonstrada nos autos, tendo sido, inclusive, acolhida pelo Acórdão
recorrido, que no item “2.2” não incluiu o artigo 38, inciso VI da Lei
nº 8.666/93.
No entanto, por equívoco, manteve-se no acórdão a expressão
“ausência de parecer jurídico”, em seu item “2.2”.
Opinou a área técnica no sentido de que fosse afastada a
irregularidade, e, constando dos autos o sobredito parecer é
de se reconhecer a inexistência da irregularidade, motivo pelo
acompanhando a área técnica e o douto Ministério Público Especial
de Contas, afasto a presente irregularidade.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Instrução
Técnica de Recursos de n° 129/2010, da 8ª Controladoria Técnica,
encampadas pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Dorval de Assis Cunha, Diretor Presidente, no período de 01/01
a 02/05/2006 e pelo Sr. Cleuber Melotti, Diretor Presidente, no
período de 03/05 a 31/12/2006, do Serviço Colatinense de Meio
Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, para, no mérito,
dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do
v. Acordão atacado, quanto às irregularidades enfrentadas, nos
seguintes termos:
a) Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 2, 3, 4, 5,
desta decisão, pelas razões antes expendidas;
b) Seja mantida, porém mitigada a irregularidade constante do
item 6, desta decisão, pelas razões antes expendidas;
c) Seja mantida a irregularidade constante no item 8 desta decisão,
para o fim de excluir a expressão “ausência de parecer
jurídico” do item 2.2 do Acórdão atacado, mantendo-se o
referido item apenas pelas razões de infringência ao artigo 3º, da
Lei nº 8.666/93, ou seja, inabilitação indevida.
d) Sejam mantida a irregularidade referente ao item 1,
relativamente aos Sr. Dorval de Assis Cunha, e mantidas as
irregularidades referentes aos itens 1, 7 e 8, quanto a esse último
item, a manutenção da irregularidade deve ser apenas quanto
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“inabilitação indevida”, relativamente ao Sr. Cleuber Melotti,
pelas razões antes expendidas.
VOTO, por fim, no sentido de que após, cumpridas as formalidades
legais, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para
acompanhamento da penalidade imposta aos gestores no Acórdão
TC nº 596/2008, então atacado.
É o relatório, passo ao meu voto.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Passando ao exame da matéria objeto dos autos, inicio me
manifestando no sentido de acompanhar o Relator no que se refere
ao item 1 Contratação de Associações de Moradores (referente
aos itens 1.1. e 2.3 do Acórdão 596/2008), para manter a
irregularidade, item 7 (item 2.1 do Acórdão) também pela
manutenção da irregularidade; e item 8, para excluir a expressão
“ausência de parecer jurídico” (item 2.2 do Acórdão), e ficando
mantida a irregularidade atinente à inabilitação indevida.
Em relação ao item 2 do voto do Relator (Prorrogação indevida
dos contratos para fornecimento de materiais - referente
aos itens 1.2. e 2.4 do Acórdão 596/2008), o Conselheiro em
Substituição, Marco Antônio da Silva, divergindo da área técnica e
douto Ministério Público Especial de Contas, optou por considerar
que a aquisição de mercadorias contratadas pela SANEAR se reveste
de natureza contínua e permanente, segundo argumentou, como
supedâneo entendimento jurisprudencial e doutrinário que permite
a compreensão de que a prorrogação dos contratos aqui examinadas
não ofendeu o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93,
razão pela qual afastou a irregularidade.
A doutrina a que se refere o ilustre Relator que atribuída a Hely
Lopes Meirelles e a Maria Luiza Machado Granziera, a meu sentir,
não guarda relação com o caso concreto.
A decisão colacionada pelo Conselheiro em Substituição referese a resposta uma Consulta apreciada pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cuja abordagem e motivação me pareceram
muito genéricas, razão porque não considero seja um julgado que
fundamente o afastamento da irregularidade em comento.
Em situações do gênero, considero mais adequado que
pronunciamento do Tribunal se dê levando em conta as circunstâncias
do caso concreto, em vez de emitir juízo abstrato, que projete
possibilidades que poderiam alcançar situação futuras, sobre as
quais cabe ao administrador público decidir.
De outra parte, entendo pertinente considerar a alegação trazida
pelo gestor de “que as prorrogações apontadas no Acórdão se
referem a contratos firmados pela extinta companhia – ‘sucedida
pela SANEAR’ - que naquele momento se fizeram indispensáveis
ao complexo processo de transição”, versão que não foi rechaçada
na instrução técnica, eis que a signatária da peça de manifestação
técnica, a respeito, apenas afirmou: “[...] um complexo processo
de transição, como denominaram os Recorrentes, não pode ratificar
irregularidades”.
Além do que não há na peça de conclusão da instrução técnica
indicação de prejuízo ao erário.
Assim, tendo em conta a motivação que aqui apresentei, divirjo
da área técnica e do Ministério Público de Contas, para afastar a
irregularidade indicada neste item.
Quanto ao item 3 (prorrogação dos Contratos com a Fábrica de
Vassouras Geriel LTDA - itens 1.2. e 2.4 do Acórdão 596/2008),
adoto mais uma vez a motivação do item anterior que, somada
ao argumento da defesa dando conta de que o contrato firmado
não tem como objetivo principal a compra de vassouras, mas sim
o incentivo à reciclagem de materiais a serem transformados em
vassouras ecológicas, pela Fábrica de Vassouras Geriel, como razões
para afastar irregularidade correspondente a este item.
No item 4 (Prorrogação indevida do contrato de prestação
de serviços de leitura e recorte de publicações oficiais referente aos itens 1.3. e 2.5 do Acórdão 596/2008), acompanho
o entendimento do Relator, inclusive na motivação, para afastar a
irregularidade.
Sobre o item 5 (Prorrogação de contrato de serviço de
advocacia e consultoria jurídica abrangendo atividade típica
da Administração Pública - referente ao item 1.4. do Acórdão
596/2008), assinalo que acompanho o Relator, adotando, porém,
em parte a sua motivação para afastar a irregularidade, eis que
corroboro a compreensão de que a continuidade da ação estatal
restaria mesmo prejudicada, se ausente a atuação mínima da
atividade advocatícia, essencial para o funcionamento da referida
autarquia, em defesa de seus interesses, no entanto, sempre vista
como uma situação temporária, conforme ficou assentado no julgado
do STF (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 23-09-2005 PP00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO DJ 24-02-
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2006 PP-00007 ), trazido no voto do Conselheiro em Substituição
Marco Antônio da Silva.
No que se ao item 6, (Concessão de Horas Extras Acima do
Quantitativo máximo diário referente aos itens 1.5. e 2.6 do
Acórdão 596/2008), acompanho em parte a motivação do ilustre
Relator, discordando, porém, quanto a avaliação da existência ou
não de má fé.
Pelo que percebo das informações trazidas na defesa, o gestor
manteve alguns servidores com jornada de 8 horas, mesmo diante
de uma decisão da justiça trabalhista que determinava para estes
a jornada máxima de 6 horas. A partir desta, então, os auditores
deste Tribunal tomaram como horas excedentes ao limite máximo
de 2 horas extras, o trabalho executado além das 8 horas.
Acresce o gestor que essa situação deu-se porque a demanda da
atuação fiscalizadora do mesmo grupo de servidores continuou a
mesma, só que teria que atendê-la dispondo de um número menor
de horas, e que, por isso, teria sido necessário manter a mesma
jornada para dar cumprimento ao serviço demandado com o mesmo
quadro de servidores, ou seja, alegou que não havia alternativa
viável naquele momento.
Ora, diante desses fatos, o que cabe perguntar é: há indicação de
prejuízo ao erário pelos auditores? Se há, a quem cabe ressarcir os
valores pagos indevidamente? Se a devolução couber aos servidores,
houve boa-fé destes? Se a imputação de ressarcimento couber ao
gestor, a conduta deste foi de boa-fé? E por fim, remanesce alguma
infração legal por parte do gestor?
De plano, observo que em momento algum a área técnica questionou
a efetiva prestação de serviço por conta das horas remuneradas, vez
que se limitou a imputar a infração do limite máximo de jornada
previsto no art. 59 da CLT ou ausência de observância da regra de
descanso semanal.
Por outro giro, impõe assinalar que a limitação traçada neste dispositivo
legal - recepcionado pela Constituição Federal, art. 7º, XIII - atende
a normas de saúde no trabalho, além de, contemporaneamente,
consistir em um dos mais eficazes mecanismos de combate ao
desemprego.
Além do que, a própria CLT, no seu art. 61 da CLT admite que,
ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho
exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a
motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão
de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo
manifesto, ressalvando, porém, que tais situações não podem se
tornar permanentes, em face de sua própria natureza, justificandose em razão de fatores objetivos excepcionais, de curta duração,
atuantes sobre a empresa.
Nesse passo e visto que a área técnica em sua peça conclusiva não
indicou devolução de valores, não cabe discutir se os valores foram
recebidos de boa-fé pelos servidores. Se fosse o caso, a aferição dos
requisitos se daria nos moldes, por exemplo, da Súmula 249 do TCU,
ou nos termos da decisão do STF, MS 25.641, Rel. Min. EROS GRAU.
No que toca à conduta do gestor, vejo que o Relator manteve a
irregularidade, observando que estaria mitigando os efeitos da
irregularidade, assinalando antes que no caso em apreço não
restou configurado qualquer ato de má-fé ou conluio que
pudesse tornar a conduta ilícita.
Nesse contexto, reconheço que não compreendi a conclusão do
nobre Relator. A uma, porque não consegui ver qual fundamento
teria usado para a alegada “mitigação” da irregularidade. Lembro
que a mitigação da incidência de normas ou de seus efeitos, de
regra, se dá com aplicação de algum método de interpretação
jurídica, seja pela ponderação de interesses, quando há conflito de
normas, seja pelo modelo de interpretação clássico da subsunção do
fato à norma, ou ainda utilizando-se dos métodos clássicos como:
gramatical, histórico, sistemático ou teleológico.
A duas, porque, se Relator, entende que não há má fé, conluio e
nem conduta ilícita, a meu sentir, não haveria mais que se falar em
manutenção de irregularidade e nem em mitigação. Mitigação de
quê? Com base em que fundamento?
A par do exposto, divergindo da área técnica, do órgão ministério
e do Relator e tendo em conta os fatos e argumentos trazidos aos
autos, afasto a irregularidade.
3 – DISPOSITIVO
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
dissentindo em parte do opinamento da área técnica e do Ministério
Público de Contas e divergindo parcialmente da proposta do
Relator, Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, VOTO pelo
CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Dorval de Assis Cunha, Diretor Presidente, no período de
01/01 a 02/05/2006 e pelo Sr. Cleuber Melotti, Diretor Presidente,
no período de 03/05 a 31/12/2006, do Serviço Colatinense de Meio
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Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, para, no mérito,
dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, reformulando-se os termos do
v. Acordão atacado, nos termos em que seguem propostos adiante.
a) Sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 2, 3,
4, 5 e 6 desta Decisão, pelas razões antes expendidas;
b) Seja mantida a irregularidade referente ao item 1,
relativamente aos senhores Dorval de Assis Cunha e Cleuber
Melotti;
c) seja mantida a irregularidade referente ao item 7 relativamente
ao senhor Cleuber Melotti, pelas razões antes expendidas;
d) Seja mantida a irregularidade constante no item 8 desta
Decisão, relativamente ao senhor Cleuber Melotti, apenas quanto
“inabilitação indevida”, bem como para o fim de excluir
a expressão “ausência de parecer jurídico” do item 2.2 do
Acórdão atacado, mantendo-se o referido item apenas pelas
razões de infringência ao artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, ou seja,
inabilitação indevida.
VOTO, por fim, no sentido de que após, cumpridas as formalidades
legais, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas
para acompanhamento da penalidade imposta aos gestores no
Acórdão TC nº 596/2008, então atacado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2442/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos do voto do
então Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
lido pela Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Preliminarmente, conhecer do presente Recurso, para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, reformulando o Acórdão TC596/2008, afastando as irregularidades relativas aos itens 2, 3,
4, 5; mantendo, porém mitigando a irregularidade constante do
item 6; mantendo a irregularidade constante no item 8, para o
fim de excluir a expressão “ausência de parecer jurídico” do item
2.2 do Acórdão atacado e manter o referido item apenas pelas
razões de infringência ao artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, ou seja,
inabilitação indevida; mantendo a irregularidade referente ao item
1, relativamente ao Sr. Dorval de Assis Cunha, e mantendo as
irregularidades referentes aos itens 1, 7 e 8, sendo que, quanto a
esse último item, a manutenção da irregularidade deve ser apenas
quanto “inabilitação indevida”, relativamente ao Sr. Cleuber Melotti;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo apenas quanto ao item 6, relativo à concessão de horas
extras acima do quantitativo máximo diário, que votou pelo
afastamento da irregularidade.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora nos termos do
artigo 86, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 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
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-693/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO     - TC-4407/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º e 2º
BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL    - GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (CIDADESWEB)
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– 1º E 2º BIMESTRES/2014 - OMISSÃO SANADA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao 1º e 2º Bimestres de
2014, da Prefeitura Municipal de Cariacica, sob a responsabilidade
do Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior.
Às fls. 16, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 87/2014, atestando que os
arquivos da Cidades-Web, referentes ao 1º e 2º bimestres de 2014,
foram enviados nos dias 01, 02, 08 e 16/07/2014, sugerindo o
arquivamento do feito na forma do art. 330, inciso IV, c/c artigo 303
do regimento Interno desta Corte.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador
Luciano Vieira, manifesta-se às fls. 23, acompanhando área técnica.
É o relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo
ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4407/2014,
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,
nos termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. 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-748/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3402/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO
CANÁRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - JOSENETE BRITO SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Saúde de Pedro Canário, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade da senhora Josenete Brito Silva.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 291/2014 (f.
157/160) e da Instrução Técnica Conclusiva n. 6846/2014
(f. 162/163), a área técnica opinou pela regularidade da
Prestação de Contas, com quitação ao gestor, uma vez que as
demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, quanto aos
aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 165, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedro
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Canário, relativa ao exercício de 2012, dando-se quitação à
responsável, senhora Josenete Brito Silva.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3402/2013,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto
da Relatora, Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas,
julgar regular a prestação de contas anual apresentada pelo Fundo
Municipal de Saúde de Pedro Canário, exercício de 2012, quanto ao
aspecto técnico-contábil, de responsabilidade da Srª. Josenete Brito
Silva, Secretária Municipal de Saúde, dando-lhe, portanto, a devida
quitação e arquivando os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, 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 do Ministério Público Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
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-749/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5515/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEJUS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CECILIA VIEIRA DE SOUZA E CIA LTDA.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA SECRETARIA
DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(SEJUS) – CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2013 - 1)
IMPROCEDÊNCIA - 2) ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
1. RELATÓRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de provimento cautelar,
encaminhada por Cecília Vieira de Souza e Cia. Ltda., em que são
narradas irregularidades no contrato administrativo n.º 002/2013,
decorrente do Pregão Eletrônico n.º 075/2012, firmado pela SEJUS
com a empresa Prudente S/A, para fornecimento de alimentação aos
presos, consistentes em suposto desrespeito por parte da empresa
contratada de condições editalícias, sem que a Administração tivesse
adotado as medidas para rescisão do contrato.
Em síntese, alega a representante que foi participante do referido
certame, tendo sido classificada em segundo lugar. Aduz que, de
acordo com o referido Edital, a alimentação deveria ser preparada em
uma área reservada dentro do Centro Prisional, cabendo a empresa
vencedora, no prazo de 45 dias, equipar uma cozinha industrial
na área reservada e apresentar o Alvará Sanitário, conforme item
23.15 do Edital. E que a empresa vencedora, no último dia do prazo,
protocolou na Coordenadoria de Vigilância Sanitária requerimento
de Alvará Sanitário Inicial, pelo que lhe foi concedido no dia seguinte
ao protocolo Alvará Sanitário provisório, por um prazo de 30 dias.
Por fim, alega que após o vencimento do prazo de validade do Alvará
provisório, a empresa vencedora do certame passou a atuar no
fornecimento de alimentação de forma irregular, pois não preenchia
um dos requisitos exigidos pelo Edital para contratação.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 641/2013
(fls. 215/218), o então Relator, Conselheiro em Substituição Marco
Antonio da Silva, recebeu o feito como Representação, indeferiu
o provimento liminar e notificou o responsável para apresentar
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informações em 05 dias. Considerou que não estava evidenciado o
periculum in mora, posto que a contratação da empresa vencedora
se deu aproximadamente 06 meses antes do protocolo da presente
representação.
Atendendo ao Termo de Notificação n.º 1178/2013, o responsável
prestou as informações de fls. 224/226, acompanhadas dos
documentos de fls. 227/1079.
A documentação apresentada foi examinada pelo Núcleo de
Cautelares, que opinou pela notificação do responsável para
apresentar o Alvará do CBMES (Corpo de Bombeiros do Espírito
Santo) do Centro de Detenção Provisória Feminino de Colatina e o
Alvará Sanitário da cozinha instalada naquela unidade prisional no
prazo de 30 dias, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 321/2013 (fls. 1082/1088). Sugerido também por aquele
Núcleo o indeferimento da medida cautelar pleiteada, pois ausente
o fumus boni iuris, posto que os documentos acostados indicam que
o inadimplemento suscitado pela Representante não foi do licitante
vencedor e sim da SEJUS, não havendo que se falar em rescisão do
Contrato 002/2013.
Sugerido também pela MTP 321/2013 a apuração da situação
estrutural das obras em execução nas seguintes unidades: Centro
Prisional Feminino de Colatina – CFCOL, Centro de Detenção
Provisória e Ressocialização de Linhares – CDPRL e Penitenciária
Estadual de Vila Velha I – PEVVI.
Por meio da Decisão TC 4191/2013 (fls. 1101/1102), com base
no Voto de Relator exarado às fls. 1094/1100, foi indeferida a
medida cautelar requerida, bem como determinada a notificação
do responsável para se pronunciar, em 10 dias, sobre as questões
suscitadas na MTP 321/2013.
Cumprindo o Termo de Notificação 1587/2013, o responsável
apresentou os esclarecimentos de fls. 1111/1112, com o anexo de
fls. 1113 (alvará de licença do CBMES). Em seguida, foi apresentado,
também, o Alvará Sanitário (fls. 1117/1118).
Na sequência, torna a se manifestar o Núcleo de Cautelares às
fls. 1120/1123, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 570/2013, reiterando que não havia elementos nos autos
que justificassem a concessão de medida cautelar, propondo que a
presente Representação seja considerada improcedente, por não se
confirmarem as irregularidades apontadas pela Representante.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas se manifesta às
fls. 1124/1129, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
595/2013, concluindo:
...”Em análise das questões suscitadas na MTP 321/2013,
verificamos, em primeiro lugar, que ao apresentar a cópia do Alvará
de Licença n° 119241, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo - CBOM (fl. 1113) e a cópia da Licença
Sanitária n° 0116/2013, emitida pela Secretaria Municipal de
Saúde de Colatina (fl. 1118), a autoridade pública responsável por
prover os requisitos para a execução dos serviços pela contratada
demonstrou que a unidade prisional feminina de Colatina estaria em
situação regular de funcionamento e, assim, não haveria óbices à
atuação da contratada.
Quanto às demais unidades prisionais relacionadas na MTP 321/2013,
verificamos que não constituíram do escopo da Representação,
e que a demanda de análise da situação das mesmas decorreu
do fato de terem sido citadas no ofício 876/2013 da SEJUS (fls.
1077/1078). No mesmo ofício se informa que as unidades estão em
pleno funcionamento, porém sem alvarás de licença do Corpo de
Bombeiros. Ocorre que o referido ofício foi dirigido ao Comandante
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
o que vem a demonstrar que a autoridade pública responsável
por aquelas unidades estaria a adotar as medidas administrativas
necessárias à sua regularização.
É razoável considerar que a situação estrutural dos estabelecimentos
e das obras em execução deverá ser avaliada pela corporação militar
nas vistorias prévias à expedição dos respectivos alvarás.
Conclusão
Em atendimento à manifestação requerida no item 4 do Voto
do Exmo. Sr. Relator, conforme encaminhamento proposto na
MTP 570/2013, entendemos que, diante da demonstração de
que a unidade de Colatina dispõe dos alvarás requeridos para o
seu regular funcionamento e que, para as demais unidades, os
procedimentos administrativos para regularização estão em curso,
não há, no momento, a presença de elementos objetivos a impor a
interveniência dessa Corte de Contas para apuração de eventuais
riscos aos internos das unidades prisionais.
Houvesse demonstração da omissão de providências por parte das
autoridades administrativas, tanto da demandante (SEJUS), quanto
da demandada (CBOM), ou denúncias fundadas quanto à qualidade
das obras executadas, ou em execução, se imporia a atuação deste
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Tribunal, o que, repetimos, não está configurado nos autos.
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
se manifesta às fls. 1131/1135, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 481/2014, concluindo pela improcedência da
presente Representação, tendo em vista a ausência de indícios de
irregularidade.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano
Vieira, se manifesta às fls. 1137, acompanhando o entendimento da
área técnica.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Conforme exposto acima, as áreas técnicas competentes concluíram
pela improcedência da Representação, por não terem sido
confirmadas as irregularidades apontadas pelo representante e por
não ficar demonstrada a omissão de providências por parte das
autoridades administrativas, tanto da SEJUS quanto do Corpo de
Bombeiros do Espírito Santo, consoante se observa da MTP 595/2013
(fls. 1124 e 1129), ITC 481/2014 (fls. 1131) e da documentação
colacionada aos autos.
Conforme ficou evidenciado pelos responsáveis, a unidade de Colatina
dispõe dos Alvarás requeridos para o seu regular funcionamento e,
no caso das demais unidades, os procedimentos administrativos
para regularização estão em curso.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o representante do
Ministério Público de Contas, voto pela improcedência da presente
representação, nos termos do art. 95 da Lei Complementar
Estadual n.º 621/12.
Determino ainda a notificação da Representante da decisão que for
proferida, na forma do Art. 307, § 7º da Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5515/2013,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto
da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
considerar improcedente a presente representação, nos termos
do artigo 95 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e, portanto,
arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, 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 do Ministério Público Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
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-536/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2930/2010 (APENSO: 4620/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - DJALMA DA SILVA SANTOS, RUBENS MOULIN
TANNURE, ABEL VIEIRA MENDEL FILHO, PRO-VITAE - INSTITUTO
SUL CAPIXABA DE ATENÇÃO À SAÚDE E A & V FISIOTERAPIA LTDA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE - EXERCÍCIO DE 2009 - 1) CONVERTER
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 2) REVELIA DE A&V
FISIOTERAPIA LTDA - 3) IRREGULARES AS CONTAS DE
DJALMA DA SILVA SANTOS, RUBENS MOULIN TANNURE, ABEL
VIEIRA MENDEL FILHO E A&V FISIOTERAPIA LTDA - MULTA
- 4) RESSARCIMENTO - 5) AFASTAR RESPONSABILIDADE
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DE PRO-VITAE - INSTITUTO SUL CAPIXABA DE ATENÇÃO À
SAÚDE - 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
nº 24/2011, e documentos de suporte (fls. 05/849), referente à
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Alegre, exercício de
2009, de responsabilidade do Sr. Djalma da Silva Santos, então
Prefeito Municipal.
Encontra-se apenso o Processo TC nº 4620/2009 que trata do
encaminhamento da Ata nº 237, relativa à reunião ordinária
do Conselho Municipal de Saúde de Alegre, referente ao mesmo
exercício.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial nº
218/2011 (fls. 849/881), este Relator votou, às folhas 886/891, pela
CITAÇÃO do Sr. Djalma da Silva Santos - Prefeito Municipal de
Alegre, Rubens Moulin Tannure - Secretário Municipal de Saúde,
Abel Vieira Mendel Filho - Coordenador do FMS – Tesoureiro, e
das Empresas Pro – Vitae Instituto Sul Capixaba de Atenção a
Saúde, e da A & V Fisioterapia Ltda, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentassem justificativa e/ou razões de defesas,
em face das pretensas irregularidades elencadas na sobredita
Instrução Técnica Inicial, sendo acompanhado pelo Plenário deste
Tribunal, conforme Decisão Preliminar TC nº 215/2011 (fl. 892).
Os responsáveis foram devidamente citados, às folhas 899, 901,
903, 905 e 907, conforme Termos de Citação nº 332 a 336/2011 (fls.
893/897), apresentando a esta Corte de Contas, tempestivamente,
a documentação de fls. 910/927 e 931/1068, com exceção do
senhor Rubens Moulin Tannure que apresentou, intempestivamente,
a documentação constante das fls. 931/1068, sendo que a empresa
A & V Fisioterapia Ltda, não se manifestou, conforme informação do
Núcleo de Controle de Documentos – NCD, à fl. 1070.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS certifica, à fl. 1071, que o
prazo para empresa A & V Fisioterapia Ltda venceu em 09/06/2011.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas- NEC, nos termos da Instrução Técnica ConclusivaITC nº 2056/2013 (fls. 1074/1133), manteve as irregularidades
constantes do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 24/2011,
opinando pela Conversão dos autos em tomada de contas especial,
pelo julgamento irregular das contas do Sr. Djalma da Silva
Santos com ressarcimento, aplicação de multa e realização de
recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, exarado, às folhas 1137/1142,
em consonância, parcial, com a área técnica pugnou, ainda, pela
inabilitação para o exercício de cargo público; pela declaração de
inidoneidade e pela instauração de tomada de contas especial.
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 dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram pela conversão dos autos em
tomada de contas especial, em razão da ocorrência de dano ao
erário em relação a determinados itens de irregularidade, bem como
no sentido de que fosse realizada recomendação, com base no inciso
XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, no sentido de
que o atual Prefeito do Município de Alegre oriente aos pregoeiros
municipais e membros de comissão de licitação que lavrem as Atas
de Julgamento com o zelo necessário, a fim de não incorrer em erros
formais.
Ressalta-se que o douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, porém, acrescentou em seu Parecer a
inabilitação para o exercício de cargo público em comissão ou função
de confiança e a proibição de contratação com o poder público
estadual e municipal, relativamente aos senhores Rubens Moulin
Tannure e Abel Vieira Mendel Filho, pela declaração de inidoneidade
da empresa A & V Fisioterapia Ltda, bem como a proibição de sua
contratação com o poder público estadual e municipal, além de
realização de determinação de instauração de Tomada de Contas
Especial – TCE, em face do item 4 da Instrução Técnica Inicial.
Desta forma, transcreve-se o entendimento final do Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, através da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 2056/2013 (fls. 1074/1133), verbis:
[...]
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 024/2011
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na Prefeitura Municipal de Alegre, relativo ao exercício de 2009,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
Conclusiva:
3.1.1. Pagamento da despesa com ausência de finalidade e
interesse público, de motivação e de razoabilidade (Item 2.1
desta ITC).
Base legal: Infringência ao art. 32, caput c/c art. 45, § 2º da
Constituição Estadual.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor
de R$9.652,70 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e
setenta centavos), equivalentes a5.009,18 VRTE.
3.1.2 Transferência de recursos mediante subvenção social
à Associação de Moradores e Agricultores Familiares de
Garrafão (Item2.2 desta ITC).
Base legal: Infringência ao artigo 16 da Lei Federal n° 4.320/ 64.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.3 Substituição de mão de obra não contabilizada na
despesa com pessoal (Item 2.3 desta ITC).
Base legal: Infringência ao Infringência ao art. 32, caput c/c art.
45, § 2ºda Constituição Estadual.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.4 Descumprimento dos princípios da impessoalidade, da
moralidade e da finalidade (Item 2.4 desta ITC).
Base legal: Infringência ao art. 37, caput, da Constituição Federal
c/c Art.32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.5 Prorrogação de contrato ultrapassando a vigência do
respectivo crédito orçamentário (Item 2.5 desta ITC).
Base legal: Infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.6 Ausência de comprovação de efetiva realização de
despesa novalor de R$ 5.707,50. (Item 2.6 desta ITC).
Base legal: Infringência ao artigo 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
Agente responsável: Rubens Moulin Tannure – Secretário Municipal
de Saúde.
3.1.7 Qualificação técnica não exigida no edital (Item 2.10
desta ITC).
Base legal: Infringência aos artigos 27, inciso II, 30, inciso I e 40,
inciso VI, todos da Lei n° 8.666/93.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.8 Contrato assinado por pessoa inabilitada (Item 2.11
desta ITC).
Base legal: Infringência aos artigos 50 e 61 caput da Lei nº
8.666/93.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.9 Pagamento irregular de despesa (Item 2.12 desta ITC).
Base legal: Infringência ao artigo 63, §1°, inciso III da Lei 4.320/64.
Agentes responsáveis: Rubens Moulin Tannure – Secretário
Municipalidade Saúde, Abel Vieira Mendel Filho – Coordenador do
FMS –Tesoureiro, e A & V Fisioterapia Ltda.
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor
de R$5.736,64 (cinco mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta
e quatro centavos), equivalentes a 2.976,97 VRTE.
3.1.10 Ausências de razões para escolha do executante e de
justificativa de preço (Item 2.13 desta ITC).
Base legal: Infringência ao parágrafo único do Art. 26, incisos II e
III, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.11 Contratação de show artístico com empresário
exclusivo (Item 2.14 desta ITC).
Base legal: Infringência ao art. 25, inciso III, da Lei Federal n°
8.666/93.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.1.12 Exigências editalícias não amparadas em lei (Item
2.15 desta ITC).
Base legal: Infringência ao art. 3°, §1°, inciso I e art. 30 d a Lei
Federal n°8.666/93.
Agente responsável: Djalma da Silva Santos – Prefeito Municipal.
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02,conclui-se opinando por:
3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial em face da existência de dano
ao erário, presentificado nos itens 2.1 e 2.12., no valor de
R$ 15.389,34 (quinze mil, trezentos e oitenta e nove reais,
e trinta e quatro centavos) equivalentes a 7.986,15(sete
mil novecentos e oitenta e seis e quinze centavos) VRTE, na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente
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citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes
do artigo 162 da Resolução TCE nº 182/2002 e Termos
de Citação n° 332/2011, fls. 893, n° 333/2011, fls. 894,
n°334/2011, fls. 893, n° 336/2011, fls. 897.
3.2.2. Acolher as razões de justificativa excluindo a
responsabilidade da empresa Pro- Vitae Instituto Sul
Capixaba de Atenção à Saúde pelo item 2.6 desta Instrução
Técnica Conclusiva;
3.2.3. Acolher as razões de justificativa excluindo a
responsabilidade do Sr. Djalma da Silva Santos pelos itens
2.7, 2.8, 2.9 e 2.13 (somente no que pertine à justificativa de
preço preconizada pelo inciso II,§ 1º do art. 26 da Lei Federal
n° 8.666/93) desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Sr. Djalma da Silva Santos, em razão das
irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10,
2.11, 2.13 (somente no concernente a falta de justificativa
da escolha do fornecedor, pelo descumprimento ao inciso
II, § 1º do art. 26 da Lei Federal n°8.666/93), 2.14, 2.15
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de
multa pecuniária ao responsável com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II e III da Lei Complementar
Estadual nº32/93;
3.2.5. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas
apresentadas pelo senhor Sr. Rubens Moulin Tannure, em
razão da manutenção das irregularidades dispostas nos itens
2.6 e 2.12 desta Instrução Técnica Conclusiva, afastando o
dano ao erário referente ao item 2.6, sugerindo a aplicação
de multa pecuniária ao responsável com amparo no artigo 62
e na forma do artigo 96, inciso II e III da Lei Complementar
Estadual nº32/93;
3.2.6. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
senhor Sr. Abel Vieira Mendel Filho, em razão da manutenção
da irregularidade disposta no item 2.12 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária
ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do artigo
96, inciso II e III da Lei Complementar Estadual nº32/93;
3.2.7 Julgar irregulares as contas do senhor Sr. Djalma da
Silva Santos – Prefeito Municipal de Alegre no exercício de
2009, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 2.13,2.14, 2.15 e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposto
no item 2.1 condenando ao ressarcimento no valor deR$
9.652,70, equivalentes a 5.009,18 VRTE, com amparo no
artigo 84,inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3.2.8 Condenar o Senhor Sr. Rubens Moulin Tannure –
Secretário Municipal de Saúde, pelo cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposto no item
2.12 solidariamente com o senhor Abel Vieira Mendel Filho
e a empresa A&V Fisioterapia Ltda, ao ressarcimento no
valor de 5.736,64, equivalentes a 2.976,97 VRTE, com
amparo no artigo 848, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar621/2012;
3.2.9. Aplicar multa individual ao senhor Abel Vieira Mendel
Filho e à empresa A&V Fisioterapia Ltda. com amparo no
artigo 1°, inciso XXVII 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;
3.2.11. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo
1º, da Lei Complementar 621/2012, que o atual Prefeito
do Município de Alegre oriente aos pregoeiros municipais
e membros de comissão de licitação que lavrem as Atas de
Julgamento com o zelo necessário a fim de não incorrer em
erros formais. – grifei e negritei
Por sua vez, o Parquet de Contas, mediante o Parecer, de fls.
1137/1142, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano
Vieira, em consonância com a área técnica, assim se manifestou
conclusivamente, litteris:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela conversão do feito em tomada de contas especial,
nos termos do art. dos artigos 57, IV, e 115 da LC n. 621/12;
2 – seja julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/12, a presente
tomada de contas especial, sob responsabilidade de DJALMA DA
SILVA SANTOS, RUBENS MOULIN TANNURE, ABEL VIEIRA
MENDEL FILHO E A&V FISIOTERAPIA LTDA;
3 – seja DJALMA DA SILVA SANTOS condenado a ressarcir
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ao erário municipal a importância de R$ 9.652,70 (nove
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)
equivalentes 5.009,18 VRTE, (item 1 da ITI 218/2011),
aplicando-lhes multa proporcional ao dano na forma do art.
134 da LC n. 621/12;
4 – sejam RUBENS MOULIN TANNURE, ABEL VIEIRA MENDEL
FILHO E A&V FISIOTERAPIA LTDA condenados a ressarcir ao
erário municipal, EM SOLIDARIEDADE, a importância de R$
5.736,64 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta
e quatro centavos) equivalentes 2.976,97 VRTE, (item 12 da
ITI 218/2011), aplicando-lhes multa proporcional ao dano
na forma do art. 134 da LC n. 621/12;
5 – sejam cominadas multas pecuniárias a DJALMA DA SILVA
SANTOS (itens 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14 e 15 da ITI 278/2011),
RUBENS MOULIN TANNURE (item 6 e 12 da ITI 218/2011) e
ABEL VIEIRA MENDEL FILHO (item 12 da ITI 218/2011), na
forma dos arts. 87, inciso IV, e 135 da LC n. 621/12 c/c art.
382 e seguintes da Res. TC n. 261/13;
6 – com espeque nos arts. 139 e 141, II, da LC n. 621/12, sejam
aplicadas as penalidades de inabilitação para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança e proibição de
contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal aos
senhores ABEL VIEIRA MENDEL FILHO e RUBENS MOULIN
TANNURE;
7 – com espeque nos arts. 140 e 141, II, da LC n. 621/12,
seja cominada a penalidade de proibição de contratação,
pelo Poder Público estadual ou municipal, à empresa A&V
FISIOTERAPIA LTDA, bem assim, seja declarada inidônea
para participar de licitação ou contratar com a administração
pública estadual e municipal;
8 – seja reputado regular o ato praticado pela sociedade
empresária Pro Vitae – Instituto Sul Capixaba de Atenção à
Saúde;
9 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/12 sejam
expedidas as recomendações (rectius: determinações)
sugeridas pelo NEC à fl. 1133 (item 3.2.11); e,
10 – na forma do art. 83, § 1º, da LC n. 621/12, seja
determinado à autoridade competente que instaure da
devida tomada de contas especial com a finalidade de
quantificar o dano decorrente do indicativo de n. item 4
da ITI da ITI 218/2011 - descumprimento dos princípios
da impessoalidade, da moralidade e da finalidade. – grifei e
negritei
Primeiramente, cabe tecer considerações quanto à intempestividade
da manifestação do senhor Rubens Moulin Tannure, posto que houve
defesa apresentada por outros dois interessados (fls. 931/975),
respeitados os prazos destes, tendo havido alteração Regimental
nº 01, de 27/08/2013 acrescentou o inciso VI ao artigo 362 da
Resolução TC Nº 261/2013, que passou a estabelecer que o prazo
conta a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento
ou da certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de
um responsável.
Quanto à ausência de manifestação da empresa A & V Fisioterapia
Ltda, verifico que a mesma foi regularmente citada, conforme
documentação, de fls. 897 e 900/901 (AR assinado em 29/04/2011
e juntado aos autos em 10/05/2011), tendo o prazo para sua
manifestação vencido em 09/06/2011, sem que atendesse o Termo
de Citação nº 336/2011, não sendo, ainda declarada a sua revelia.
Constato que a referida empresa foi apontada como responsável
solidária com os agentes públicos em relação ao item 12 da Instrução
Técnica Inicial nº 218/2011, o qual foi amplamente debatido pelos
demais responsáveis às fls. 966/968, no que aproveita plenamente
à empresa revel.
Assim sendo, entendo que deva ser declarada a revelia da empresa
e prosseguida a análise de mérito de todos os itens objeto de
questionamento nos autos.
Desta maneira, procederemos ao enfrentamento de mérito em
relação a cada item apontado como irregular na Instrução Técnica
Conclusiva nº 2056/2013, às fls. 1074/1133, utilizando a mesma
ordem e numeração, considerando as conclusões da área técnica, a
documentação constante dos autos, as razões de defesa, bem como
a legislação, a doutrina e jurisprudência aplicáveis, a saber:
1. Pagamento de despesa com ausência de finalidade e
interesse público, de motivação e razoabilidade (Referente ao
Item 2.1 da ITC n° 2056/2013) - Ressarcimento: R$ 9.652,70
equivalente a 5.009,18 VRTE’s - artigos 32, caput, e 45, § 2º,
da Constituição Estadual. (Responsável- Djalma da Silva SantosPrefeito Municipal).
Constato do relatório de auditoria, no que se refere aos contratos
números 11 e 12/2009, firmados, respectivamente, com as empresas
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Mult Obras Assessoria e Consultoria Ltda, e HABITAT Engenharia
Ltda, visando à contratação de profissionais de engenharia para
execução de serviços de fiscalização de obras, medições, elaboração
de projetos, emissão de pareceres, e perícias de obras, nos valores
respectivos de R$ 92.401,64 e R$ 32.895,00.
Verifico que a equipe de auditoria questiona a celebração e
pagamento do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 11/2009 no valor
de R$ 4.190,00, solicitado pelo Secretário Municipal de Obras para
execução de serviços que justificou não estarem contemplados
nos dois contratos, mas que guardam consonância com o objeto
dos mesmos, bem como o pagamento extra contrato no valor de
R$ 5.915,64, após as duas contratações com o mesmo objeto,
pagamentos estes, que somaram R$ 10.105,64 e foram objeto do
empenho nº 1681, de 23/09/2009.
Do total empenhado e pago, a equipe técnica deduziu os encargos
tributários recolhidos e opinou pelo ressarcimento do valor líquido,
R$ 9.652,70, equivalente a 5.008,18 VRTE’s (fls. 13/16 e 156).
O responsável apresentou justificativas às fls. 932/937, alegando,
em suma o seguinte:
- O Município não possui engenheiro em seu quadro de pessoal;
- Não há subjetividade na delimitação do objeto contratual;
- O termo “demais serviços pleiteados pelo Secretário de Obras”
estaria restrito aos trabalhos de fiscalização de obras;
- Os aditamentos ocorreram no contrato nº 11/2009, em face
da necessidade de contratação de topógrafo pelo engenheiro da
empresa Mult Obras;
- Foi respeitado o limite de 25% e foram atendidos os princípios
da razoabilidade, da finalidade pública e motivação, evitando-se
diversos prejuízos à sociedade.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1076/1081, sugeriu a manutenção da
irregularidade e o correspondente ressarcimento, contra
argumentando, o seguinte:
- O correto seria a Administração delimitar melhor os trabalhos a
serem executados para não gerar incertezas como a decorrente de
termo tão abrangente. “Demais serviços pleiteados pelo Secretário
de Obras” pode abranger uma gama de atividades/serviços, inclusive
os de topografia alegados pela defesa, que já estariam contratados e
sob a responsabilidade da empresa.
- Assim, a Administração incorreu em pagamento em
duplicidade, não se afigurando, portanto, a razoabilidade, a
motivação e a finalidade pública, alegados.
Nos termos da informação técnica, em junho de 2009, o Secretário
de Obras solicitou aditamento ao contrato n° 11/09, no valor de
R$ 4.190,00 (Nota de Empenho n° 1121/09), o qual foi feito para
executar serviços que não estariam contemplados no contrato.
É de se registrar, ainda, que após a referida contratação, foi emitido
Nota de Empenho (Empenho n° 1681), data em 23/09/2009, em
favor da empresa Mult Obras Assessoria e Consultoria Ltda, no valor
de R$ 5.915,64, para execução dos mesmos serviços do termo de
aditamento do Contrato n° 11/2.009.
Acerca do tema, neste sentido tem decididos os nossos Tribunais,
conforme decisão do TCE de Minas Gerais, verbis:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
–
PREFEITURA
MUNICIPAL
–
PAGAMENTO DE DESPESA EM DUPLICIDADE – REALIZAÇÃO
DE COMPRA PELA FUNDAÇÃO SEM COMPROVANTE FISCAL –
RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS – ENCAMINHAMENTO DOS
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – ARQUIVAMENTO.
1) Ficou demonstrada a ocorrência de pagamento em
duplicidade referente à compra de lavadora de roupas. O
pagamento foi realizado tanto pela Prefeitura Municipal
quanto pela Fundação Municipal de Saúde de Serranos.
2) Considera-se irregular a despesa realizada com compras sem
apresentação do cupom fiscal ou nota fiscal, devendo a responsável
ser responsabilizada pelo dano causado ao erário. Determina-se o
ressarcimento, por parte da Diretora Municipal de Saúde, dos valores
referentes a despesas realizadas sem apresentação de documento
fiscal.
[...]
Acompanho o entendimento do Órgão Técnico e do Ministério Público
de Contas no sentido de que ficou demonstrada a ocorrência de
pagamento em duplicidade referente à compra da lavadora de
roupas da marca Eletrolux. O pagamento foi realizado tanto pela
Prefeitura Municipal quanto pela Fundação Municipal de Saúde de
Serranos, como pude constatar por meio dos documentos trazidos
aos autos, confirmando as alegações do Representante. (Acórdão
– Primeira Câmara Processo n.: 862741 Natureza: Representação,
Relator: Conselheiro Wanderley Ávila) – grifei e negritei
Na mesma vertente vejamos, é o entendimento jurisprudencial da
5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo -
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TJSP, litteris:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO - DISPENSA
DE LICITAÇÃO -ILEGALIDADE - SERVIÇOS PRESTADOS PAGAMENTO - DUPLICIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO PRESENÇA - RESSARCIMENTO - DEVER - O contrato celebrado
pela Prefeitura Municipal de Castilho e a empresa Sertemil Ltda.
e quitado com base no processo de dispensa de licitação 06/95
é irregular e ilegal, pois: (i) celebrado com dispensa de licitação
iniciada sem a existência de qualquer urgência senão a “vontade”
do então Prefeito de terminar a desmontagem e montagem da
destilaria adquirida da Prefeitura de Barreiras o mais rápido possível,
o que sequer se verificou; (ii) foram prestadas 480 horas num
período de apenas 10 dias, resultando em impossíveis 48 horas de
serviço por dia; (iii) o período contratado está contido em período
maior abrangido pelo contrato derivado do processo licitatório na
modalidade Carta Convite nº 19/95 (ver fls. 46 e 80), cuja cópia
encontra-se às fls. 206/211. Observe-se que, se o contrato daí
derivado não fora totalmente cumprido, cabia à Administração
recusar seu recebimento, como constava de sua Cláusula
Oitava, números 2 e 4 - O dano ao erário, então, não está
na ausência de prestação dos serviços referentes à locação
de guindastes, efetivamente realizados, como constata o
perito judicial, mas, sim, na duplicidade de pagamento pelos
mesmos - Sentença mantida - Nega-se provimento ao recurso. (TJSP - Apelação APL 994093585678 SP (TJ-SP, data da publicação
20/05/2010; Relator: Xavier de Aquino) – grifei e negritei
Diante de tudo que consta dos autos, tenho que assiste razão à
área técnica quando concluiu pela ocorrência de pagamento em
duplicidade nos dois aditamentos de serviços objeto dos contratos
números 11 e 12/2009, que previam, além dos serviços elencados,
“demais serviços pleiteados pelo Secretário de Obras”.
Em razão disso, acompanho a área técnica e o douto Representante
do Ministério Público Especial de Contas e mantenho a presente
irregularidade, bem como o correspondente ressarcimento,
no valor de R$ 9.652,70, equivalente a 5.009,18 VRTE’s.
2. Contratação de serviços permanentes atribuíveis à
competência de servidores públicos, inobservando-se o
regramento constitucional do concurso público (Referente ao
Item 2.2 da ITC n° 2056/2013) - art. 37, inciso II, da Constituição
Federal. (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito Municipal).
Consta do Relatório de Auditoria (fls.16/17- vol. I), que o Município
de Alegre, através de seu gestor responsável promoveu a contratação
de engenheiros, arquiteto e topógrafo (Contrato números 11, 12 e
123/2009).
Constato, ainda que houve a contratação de empresa visando a
execução de serviços de fisioterapia em atendimento aos usuários
do SUS, serviços esses, que seriam realizados nas dependências da
Secretaria Municipal de Saúde, evidenciando-se a contratação de
pessoal e não de serviços, havendo no plano de cargos e salários
da referida Secretaria, quatro cargos de fisioterapeuta, dos quais
apenas um foi preenchido mediante nomeação por concurso público
(conforme contrato nº 80/2009).
Verifica-se, ainda, a contratação de serviços contínuos relacionados
ao controle interno, como análise dos processos licitatórios,
levantamento dos gastos com pessoal para efeito de limites
constitucionais e legais, e outros correlatos (conforme contrato nº
08/2009).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1081/1085, sugeriu a manutenção da
irregularidade, concluindo que, a despeito de a terceirização ser
importante instrumento de gestão administrativa, esta só é admitida
para as atividades-meio, e que, no caso concreto, mesmo que tais
serviços constituam atividades-meio, são atividades próprias de
cargos existentes nos quadros de pessoal do município, não se
revestindo de especialidade, como alega o justificante, prescindindose de concurso público.
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, em se tratando de pessoal de atividade
fim, de forma excepcional, na linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, IX,
DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual,
temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades
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de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição 2. A alegada
inércia da Administração não pode ser punida em detrimento
do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o
princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta
julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 2309-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO
DJ 24-02-2006 PP-00007) – grifei e negritei
A par de serem os contratados ligados à atividade fim, entendo que
a continuidade da ação estatal restaria prejudicada, em razão
da atividade exercida ser essencial para o funcionamento da
referida autarquia, dada à sua ação mínima.
Em sendo assim, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas,
afasto a presente irregularidade contida no referido Relatório de
Auditoria, entendendo que está evidenciado o interesse público na
contratação com vistas a dar continuidade à ação estatal mímina.
3. Substituição de mão de obra não contabilizada na despesa
com pessoal. - art. 18, § 1º, da Lei Complementar Nº 101/2000.
(Referente ao Item 2.3 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável Djalma da Silva Santos - Prefeito Municipal).
Constato do relatório de auditoria que o fato se refere aos
mesmos contratos: 08, 11, 12, 080 e 123/2009, que, segundo a
equipe técnica, foram empenhados e pagos à conta das dotações
orçamentárias “33.90.36 - Serviços de Terceiros Pessoa Física” e
“33.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, entendendo-se
que deveriam correr à conta da dotação “33.19.03.401- Substituição
de Mão de Obra”, por se tratarem de serviços essenciais e contínuos
da Administração, a serem desempenhados por servidores públicos
ocupantes de cargos efetivos do Município, o qual deixou de
considerar os valores pagos na apuração do limite de gastos com
pessoal.
O responsável apresentou justificativas às fls. 946/948,
argumentando, em suma, a falta de pessoal qualificado nos quadros
do Município e que a contratação de serviços se confunde com a
do próprio profissional, cita editais de licitação deste Tribunal e
do Ministério Público Estadual que indicam as mesmas dotações
orçamentárias para contratações nos mesmos moldes, e que, ao
contrário do que informa a equipe de auditoria, a soma da despesa
não afetou a apuração dos gastos com pessoal, que permaneceu
dentro do limite legal.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1085/1087, sugeriu a manutenção da
irregularidade, contra-argumentando, em suma:
As justificativas da irregularidade 2.1 auxiliam na fundamentação
da presente análise. Restou evidente que os contratos nº 11, 12,
123 e 80/2009 tratam de contratação de mão de obra. Os três
primeiros delimitam inclusive a carga horária do Arquiteto
e dos Engenheiros, e, o contrato nº 80/09 (2.2) trata de
prestação de serviços a usuários do SUS, nas dependências
da Secretaria Municipal de Saúde.
Como bem analisou a área técnica, a dotação orçamentária correta
para realização e contabilização da despesa seria a “33.19.401 Substituição de Mão de Obra” para inclusão no cálculo do limite de
gastos com pessoal previsto no artigo 18, § 1º, da Lei Complementar
nº 101/2000.
Assim sendo, acompanho a área técnica e o douto Representante
do Ministério Público Especial de Contas, e mantenho a presente
irregularidade.
4. Descumprimento dos princípios da impessoalidade, da
moralidade e da finalidade. (Referente ao Item 2.4 da ITC n°
2056/2013) - Ressarcimento: R$ 15.494,71 equivalentes a
8.040,84 VRTE`s - art. 37, caput, da Constituição Federal e art.
32, caput, da Constituição Estadual. (Responsável- Djalma da
Silva Santos- Prefeito Municipal).
Constato do relatório de auditoria (fls. 18/20) que se trata do contrato
nº 08/2009, firmado com a empresa Assessora e Consultoria Ltda.,
que previa assessoria/consultoria exclusiva ao gabinete do Prefeito,
com as seguintes finalidades:
- Análises de processos licitatórios;
- Emissão de pareceres e consultas;
- Produção de defesa e interposição de recursos junto aos órgãos de
controle externo; e
- Levantamento bimestral dos gastos com pessoal da Prefeitura
segundo a LRF.
Alega a equipe de auditoria que não havia valor unitário de cada um
dos itens objeto do contrato, cujo valor global é de R$ 64.957,66,
não constando, também, das notas fiscais, a discriminação dos
serviços elencados no contrato, mas apenas a expressão “serviços
de assessoria e consultoria”.
Ainda, segundo a equipe técnica, a Resolução TC nº 182/2002 prevê
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que a responsabilidade do ordenador de despesas relativamente aos
atos de sua gestão (art. 114), devendo a despesa com a sua defesa
ser por ele custeada e não pelo Município, e que seria indevido o
valor pago referente ao item “produção de defesa e interposição
de recursos junto aos órgãos de controle externo”, o qual foi pago
independentemente da sua efetiva prestação.
Apurou a equipe técnica, considerando o princípio da
proporcionalidade, dentre o montante líquido pago (já deduzidos os
encargos tributários retidos), o valor passível de ressarcimento, qual
seja, R$ 15.494,71 equivalente a 8.040,84 VRTE’s (R$ 61.978,87).
O responsável apresentou justificativas, às fls. 948/953, alegando
o seguinte:
- O relevante serviço prestado pela empresa contratada;
- As justificativas junto aos órgãos de controle externo são apenas
de caráter administrativo, assessorando o Prefeito, fornecendo
condições técnicas para sua defesa, prova disto é que as defesas,
recursos e justificativas são assinadas pelo Prefeito, que não
substabelece procuração para a empresa de assessoria, e que não
se pode negar ao Prefeito condições para se justificar e se defender.
- Argumenta, finalmente, após transcrever o objeto contratado com
os dizeres relatados pela equipe técnica (fls. 951) que, ao contrário
do que se registrou no relatório, não se trata aqui, de produção de
defesa e interposição de recurso, nem de assessoria pessoal,
mas sim institucional.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1087/1092, sugeriu a manutenção da
irregularidade e o afastamento da obrigação de ressarcimento,
contra-argumentando, em suma:
- Não se justifica a contratação de assessoria com tal finalidade,
e, também, não merece prosperar a alegação de restrição da sua
defesa ao não permitir tal assessoramento, cabendo ao justificante
se defender às suas próprias custas, configurando, assim, a
inobservância aos princípios da impessoalidade, moralidade e
finalidade pública.
- Discordou do cálculo do valor a ser ressarcido, considerando que
a licitação e a contratação foi por preço global e não por item, por
desmembrar um item em dois: “pareceres” e “consultas”.
Tendo resultado em cinco itens ao invés de quatro, como apurou
a equipe de auditoria, além disso, por entender mais provável
que o trabalho realizado tenha se concentrado mais em outras
atividades, tais como pareceres e consultas, e não na atividade
irregularmente contratada, concluiu ser temerário quantificar o dano
pela metodologia simples do cálculo matemático.
Considerando que os cálculos perpetuados com a finalidade de
configurar o dano ao erário não refletem a realidade fática, partindose de suposições, face à deficiência de controle, e que o processo
no âmbito do Tribunal de Contas busca a verdade material, isto
é, a realidade fática, com todos os desmembramentos, causas
e consequências, concluiu por sugerir a não aplicação do
ressarcimento.
O Parquet de Contas, acompanhou o entendimento da área técnica,
no sentido de que restou evidente dano ao erário inquantificável,
tendo assim se manifestado à fl. 1141 sobre o presente fato:
[...]
Denota-se do excerto supratranscrito que Não nega o corpo técnico
a ocorrência de dano ao erário, nem desconhece o responsável, mas
apenas não tem os elementos suficientes para a quantificação do
dano.
Nesse caso, nos termos do art. 83, § 1º, da LC nº 621/12, deve
ser determinado à autoridade competente que instaure a devida
Tomada de Contas Especial com a finalidade de quantificar o dano
apurado pela equipe de auditoria desse Tribunal de Contas, conforme
documentos constantes dos autos.
Entendo as razões do subscritor da Instrução Técnica Conclusiva que
afirma ser temerária a apuração do valor a ser ressarcido mediante
simples cálculo matemático, mas devo considerar que o cálculo levou
em conta os quatro itens que constam do objeto licitado, contratado
e pago, não se pode olvidar, também, que a dificuldade de apuração
de tal valor não é responsabilidade deste Tribunal, mas sim, da
própria Administração Municipal, que assim agiu com a finalidade
precípua de causar tal dificuldade, visando a impunidade, razão pela
qual adoto entendimento diverso.
Lado outro, divirjo do Parquet de Contas quanto à determinação de
instauração de Tomada de Contas Especial, visto que a Administração
Municipal terá a mesma dificuldade que teve a equipe de auditoria
na apuração do quantun a ser ressarcido, pois não consta na
Prefeitura qualquer documento ou registro contábil que possibilite
tal apuração, podendo, inclusive, cair tais apurações na necessidade
de obtenção de documentos que se encontrariam junto à empresa
contratada para defender o Prefeito.
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Assim sendo, considerando que a contratação de assessoria não
se justifica com a finalidade a que foi contratada, acompanhando
o entendimento da área técnica para manter a presente
irregularidade, afastando-se a obrigação de ressarcimento.
5. Prorrogação de contrato ultrapassando a vigência do
respectivo crédito Orçamentário - art. 57, da Lei nº 8666/93.
(Referente ao Item 2.5 da ITC n° 2056/2013) - (ResponsávelDjalma da Silva Santos- Prefeito Municipal).
Relata a equipe de auditoria que a despeito das previsões de
prorrogação contratual contidas no artigo 57, da Lei nº 8666/93,
não contemplarem os contratos referentes a fornecimento de
materiais foram prorrogados, com base no § 1º do referido artigo,
os seguintes contratos:
Contratos

Vigência
Vigência
Objeto
inicial
prorrogada
43, 44, 49, 54 22/04/2009 a 28/02/2010 Aquisição de
e 58/0
31/12/2009
combustíveis e
derivados.
82/09
14/05/2009 a
Aquisição de
31/12/2010
material de
construção
102, 103, 104, 03/06/2009 a 15/03/2010 Aquisição de
105 e 106
31/12/2009
material hospitalar
O responsável apresentou justificativas às fls. 953/956, alegando
que a prorrogação dos contratos respeitou o limite estabelecido
no § 1º, do artigo 65, da Lei nº 8666/93, e decorreu em pequeno
prazo (60 e 75 dias), e que o contrato nº 82/2009, de aquisição
de material de construção, de iluminação pública, para o teatro
municipal e de insumos para a horta municipal, prorrogado por
12 meses, refere-se a prestação de serviços executados de forma
contínua face à necessidade pública permanente, podendo a sua
duração ser prorrogada até 60 meses.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1093/1097, sugeriu a manutenção da
irregularidade, contra argumentando, em suma, que as alegações
de defesa não procedem, pois os contratos em análise tratam de
aquisições de materiais e não de serviços, não se configurando
possibilidade de prorrogações amparadas no artigo 57 e seus incisos
e parágrafos, estando os atos maculados de nulidade, tanto no
aspecto formal (desobediência aos requisitos legais), quanto no
aspecto material (ausência de necessidade e interesse públicos
comprovados), restando comprovada a violação ao art. 57 da Lei
nº 8666/93.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada pela equipe
de auditoria, às fls. 309/382, que os contratos, comprovadamente,
se referem a aquisições de materiais e não de serviços como alega
a defesa.
Quanto aos argumentos de defesa de que as prorrogações
contratuais observaram os limites previstos no artigo 65, § 1º, da
Lei nº 8666/93, deixo de considerar, pois, não foi questionado neste
item, possíveis acréscimos de valores ou quantitativos, mas, tão
somente a prorrogação indevida de vigência contratual.
Assim sendo, acompanho a área técnica e ao Órgão Ministerial
que adotou a sua análise, e mantenho a presente irregularidade,
posto que restou caracterizado que houve prorrogação contratual
em prazo superior à vigência dos respectivos créditos.
6. Ausência de comprovação de efetiva realização da despesa
- Ressarcimento: R$ 5.707,50 equivalente a 2.961,85 VRTE’s
- artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. (Referente ao Item 2.6 da ITC
n° 2056/2013) (Responsáveis: Rubens Moulin Tannure - Secretário
Municipal – Ordenador de despesas do Fundo M. de Saúde e ProVitae
- Instituto Sul Capixaba de Atenção a Saúde - Fornecedor).
Relata a equipe de auditoria que, em 10/12/2009, foi pago à empresa
contratada o valor de R$ 10.307,50, conforme contrato nº 86/2009,
nota de empenho nº 653/09 e nota de pagamento 3750/09,
despesa referente a serviços de exames médicos executados em
novembro/09 mediante apresentação apenas da nota fiscal nº
294/09, no valor de R$ 4.600,00, restando não comprovado por
documento fiscal, o valor de R$ 5.707,50.
Os responsáveis alegaram tratar-se de engano detectado somente
em 10/12/2009 (fls. 910 e 956), havendo a empresa devolvido o
valor pago indevidamente conforme cópia do cheque 0850584 e
extratos bancários em anexo (fls. 917/921 e 979/982).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das razões
de defesa, às fls. 1097/1099, contra argumenta que o erro foi de
natureza grave e somente foi detectado e corrigido pela empresa
fornecedora dos serviços antes da realização da auditoria, com a
devolução do valor pago indevidamente, razão pela qual sugeriu o
afastamento da responsabilidade da empresa e a obrigação
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de ressarcimento, bem como a manutenção da irregularidade
em relação ao senhor Rubens Moulin Tannure.
O Parquet de Contas, em consonância com a área técnica, opinou
(fl. 1139) pelo apenamento do responsável na forma do artigo 135,
incisos I e II, da Lei Complementar nº 621/2012.
Compulsando os autos, verifico das justificativas apresentadas pelo
responsável (fl. 956) e dos extratos bancários juntados, às fls.
981/983, que a responsabilidade real sobre a ocorrência não foi
do Secretário de Saúde, mas do senhor Abel Vieira Mendel Filho,
Coordenador e Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde, o qual,
mesmo ocorrendo os acertos antes da realização da auditoria não
se dignou, sequer, a juntar ao processo a documentação ora trazida
à colação.
Nota-se da documentação, de fls. 981/983, que as contas bancárias
do Fundo Municipal de Saúde eram movimentadas e acompanhadas
pelo seu Coordenador e Tesoureiro, o qual não foi responsabilizado
pela equipe de auditoria, não sendo, consequentemente, citado a se
manifestar sobre o fato, e que não se pode fazê-lo agora, em face
do instituto da Prescrição.
Assim sendo, embora comungue com as razões da área técnica e
do Parquet de Contas, entendo não ser correto apenar o Secretário
e Gestor do Fundo Municipal de Saúde por erro cometido pelo
seu subordinado, do qual não participou, razão pela qual divirjo
da área técnica e do Parquet de Contas, e afasto a presente
irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
7. Definição imprecisa da quantidade do objeto - artigos 38 e
40, caput, e inciso I, da Lei nº 8666/93, e art. 3º, inciso II, da Lei
nº 10.520/2002. (Referente ao Item 2.7 da ITC n° 2056/2013) (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito Municipal).
Relata a equipe de auditoria a ocorrência de imprecisão na definição
do objeto em relação aos quantitativos dos produtos a serem
licitados e contratados no Pregão n º 03/2009 e na Tomada de
Preços nº 05/2009, assim afirmando:
No Pregão nº 03/2009 para aquisição de combustível e derivados
de petróleo, o Anexo I do edital estabelece que as propostas sejam
feitas por lote com preço global, apenas para efeito de contrato (por
órgãos) repetindo-se os itens várias vezes com os quantitativos de
cada órgão, não permitindo a aferição, pelos licitantes, pela autoridade
homologadora da licitação, e pelos controles interno e externo,
dos reais quantitativos de cada item licitado, consequentemente
constaram do edital 42 itens, sendo, em verdade, apenas 20, como
demonstrado a seguir, podendo ocasionar a impossibilidade dos
fornecedores entregarem o objeto licitado por desconhecimento do
quantitativo a ser fornecido.
Verifica-se a mesma indefinição na Tomada de Preços nº 05/2009, da
qual na solicitação de aquisição dos serviços são descritos dois itens
com os quantitativos de 656 sessões fisioterápicas (82 pacientes x 8
sessões), 240 sessões (30 pacientes x 8 sessões) e uma (1) unidade
para cada item, levando-se ao entendimento de que o solicitado
seriam dois fisioterapeutas (1 para cada item) para realização de um
total de 896 sessões fisioterápicas/mês.
No edital pede-se, no item 1-a, contratação de firma para realização
dos serviços e, na letra “b” do item 1, pede-se que os licitantes
definam com clareza o objeto da licitação e comuniquem à Comissão
permanente de Licitação - CPL.
Assim, fora definido no Anexo I, do edital, dois quantitativos que são:
1 item com 656 sessões e outro com 240, ambos pelo quantitativo
de 8 meses, o que fora contratado.
Corroborando com a argumentação exposta, é válido transcrever a
Súmula nº 177 do Tribunal de Contas da União, verbis:
A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário
o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra,
a quantidade demandada uma das especificações mínimas e
essenciais à definição do objeto do pregão. (grifei e negritei).
O responsável apresentou justificativas, às fls. 956/959, alegando,
em suma:
- No que tange ao Pregão nº 03/2009 (combustíveis e derivados),
conforme demonstra o Mapa de Apuração das propostas, os itens
idênticos foram unificados na fase de oferta de lances, com o objetivo
de que um mesmo produto não fosse arrematado por empresas
distintas e, consequentemente, com valores diferentes.
- A divisão realizada pelo Pregoeiro tem apenas o condão de
facilitar o empenho dos contratos a serem firmados (por Secretaria/
Órgão). Portanto, se unificássemos no edital todos os quantitativos
referentes aos mesmos produtos, o setor financeiro teria dificuldade
na identificação de qual quantitativo pertence a cada dotação
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orçamentária/fonte de recurso/Secretaria/Setor.
- Assim, o que pretendemos com a divisão é dar maior clareza e
agilizar o fechamento da licitação, visto que basta apenas um
cálculo muito simples de soma dos quantitativos apresentados para
os itens idênticos. Sete empresas participaram do certame e não
apresentaram qualquer dificuldade em sua cotação ou execução
contratual, constando, no Anexo I a observação: “os produtos serão
cotados por itens, e estão divididos por lotes apenas para efeito de
contrato.”
- No mesmo sentido, a Tomada de Preços nº 05/2009, conforme
descreve o modelo de propostas (fls. 958), para o item 1 (pacientes
não acamados): 82 pacientes, com 8 sessões de fisioterapia para
cada um, resulta em 656 sessões por mês. Contrato para 8 meses,
resulta em 5.248 sessões.
- Com relação ao item 2 (pacientes acamados): 30 pacientes com
8 sessões para cada um, resulta em 240 sessões por mês. Contrato
para 8 meses, resulta em 1.920 sessões.
- As propostas foram apresentadas da mesma forma e celebrado o
contrato no valor global de R$ 46.592,00 referente a 7.168 sessões
(por 8 meses), sendo R$ 5.824,00/mês (896 sessões/mês).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em análise das
razões de defesa, às fls. 1099/1104, sugeriu o afastamento da
irregularidade, contra argumentando, em suma:
- Acatou as justificativas apresentadas quanto ao Pregão nº 03/2009
de que o procedimento objetivou facilitar o trabalho na feitura dos
contratos e empenhos, ressaltando que a licitação ocorreu por itens
e não por lotes, comprovando-se por meio do Mapa de Apuração que
a oferta de lances foi feita conforme o objeto licitado, agrupandose os itens iguais, o que é mais vantajoso para a Administração.
- Argumentou que não houve dificuldade para a compreensão dos
licitantes, sendo, sim, o objeto claro, ainda que pudesse ser
mais claro, não apontando os auditores, impugnação ou qualquer
dificuldade de compreensão por parte dos licitantes.
- De igual forma na Tomada de Preços, o objeto estava claro,
bastando a multiplicação dos valores, conforme apontado pelo
justificante.
- No Mapa de Apuração (fls. 515/524) consta os números dos itens
correspondentes a cada produto, sem o nome dos produtos, com
o valor da proposta e dos lances de cada licitante para efeito de
comparação de preço unitário por produto, exemplificando-se:
Mapa de Apuração (fls. 515) - itens 01, 19, 28 e 33. Esses itens
correspondem a “Óleo Diesel” nos lotes 01, 02, 04 e o5 (fls.
428/431). A Ata de fls. 393/394 mostra a adjudicação do objeto
licitado por item, e os contratos não foram feitos por Secretaria/
Órgão, mas por fornecedor (fls. 403/404 e 439/513).
Conclui-se, conforme demonstrado em relação ao Pregão nº 03/2009
que não houve dificuldade para a compreensão dos licitantes, sendo,
sim, o objeto claro de fácil identificação, ainda que pudesse ser
mais claro, não apontando os auditores, impugnação ou qualquer
dificuldade de compreensão por parte dos licitantes.
Do mesmo modo, referente ao edital de Tomada de Preços nº
05/2009, verifico da documentação de fls. 590/608 que a equipe
de auditoria confundiu, em sua análise, os dados da solicitação
de compras e o modelo da proposta (fls. 606 e 608), restando
esclarecido o fato.
Estabelece o inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 10.520/2002, que “a
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição”.
Assim sendo, acolho o entendimento do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva e o Parquet de Contas, em relação à Tomada
de Preços nº 03 e 05/2009, e afasto a presente irregularidade.
8. Ausência de objetividade no julgamento das propostas - art.
43, inciso V, da Lei nº 8666/93, c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002.
(Referente ao Item 2.8 da ITC n° 2056/2013) - (ResponsávelDjalma da Silva Santos- Prefeito Municipal).
Relata a equipe de auditoria a adjudicação do objeto licitado
no Pregão nº 03/2009, feita pelo Pregoeiro na própria ata de
julgamento, na qual consta a informação de que “os demais itens
que não foram relacionados para as empresas anteriores são da
Jetcar”, verificando-se do relatório de apuração que os itens 17 e 34
arrematados pela empresa J. de Paula não constam da sua relação,
não se identificando quem seria o fornecedor desses itens (fls. 394,
405, 409, 516 e 518).
O responsável apresentou justificativas, às fls. 959/962, alegando,
em suma:
- O item 17 é igual ao item 03 (Óleo Hidráulico 68, balde com 20
litros) e o item 34 igual aos itens 08, 20 e 30 (Óleo 15w40ppi-ci),
tendo sido inclusive unificados na fase de oferta de lances.
- Assevera que juntamente com a ata da sessão é também lavrado
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o Mapa de Apuração de ofertas dos lances, em que se encontra
comprovado que não apenas os itens 17 e 34, mas também os itens
03, 08, 20 e 30 do edital foram vencidos pela empresa J. de Paula.
- Anexou cópia dos contratos celebrados com a empresa J. de Paula
nos quais constam, em sua cláusula primeira, como objeto da
contratação a seguinte descrição:
“Este contrato tem por objeto a aquisição de Combustível e
derivados para atender asnecessidades do Município, conforme
proposta e Mapa de Apuração... de acordo com odiscriminado no
relatório em anexo.”
- Apesar dos itens 17 e 34 não constarem da ata como arrematados
pela empresa J. de Paula, a ausência desta formalidade, falha
cometida pela equipe de pregão, foi corrigida no Mapa de Apuração,
relatórios detalhados, contratos e ordens de fornecimento.
- Embora os contratos não especifiquem quais os produtos que
foram adquiridos com cada empresa, é possível constatar que os
objetos dos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08,17, 20, 23, 27, 30, 34, 35,
40 e 42 foram arrematados pela empresa J. de Paula, uma vez que
a mesma foi detentora da melhor oferta.
- Demonstra que a soma do valor total de cada item arrematado
pela referida empresa resulta na soma dos contratos 45, 48, 52 e
56, com ela celebrados (fls. 961/962).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise, às fls.
1104/1106, sugeriu o afastamento da irregularidade e propôs
recomendação ao atual gestor, contra argumentando, em suma:
- Verifica-se que a Ata de julgamento fez constar erroneamente
que a ofertante de menor lance nos itens 17 e 34 foi a empresa
Jetcar, no entanto, pelo Mapa de Apuração (fls. 516 e 518) citado
na própria ata como fonte de informação para sua confecção, resta
evidente que a vencedora do certame foi a J. de Paula, devendo o
objeto a ela ser adjudicado.
- Ora, não se trata de ausência de objetividade no julgamento, mas
de erro formal, pois o Pregão visava à aquisição de combustível
e derivados pelo menor preço, e assim a Administração o fez,
adjudicando corretamente ao ofertante do menor preço. Assim,
adotou-se o julgamento objetivo.
Conforme demonstrado pela defesa e pela área técnica, resta
comprovada a apuração do menor preço ofertado pela empresa J.
de Paula no Mapa de Apuração que é citado na ata e nos contratos,
verificando-se erro formal na ata, ao se atribuir, mesmo que
implicitamente, à empresa Jetcar, a adjudicação dos itens 17 e 34
do edital de Pregão nº 03/2009, não se configurando subjetividade
no julgamento das propostas.
Ademais, o erro demonstrado é do Pregoeiro e da sua equipe de
apoio, nos termos do inciso IV, do artigo 3º, da Lei nº 10.520/2002,
e não do Prefeito, que apenas homologou o certame.
Assim sendo, acompanho o entendimento da unidade técnica e o
Parquet de Contas, e afasto a presente irregularidade.
9. Objeto impreciso dos contratos - artigos 54, § 1º e 55, caput,
e incisos I e III, da Lei nº 8666/93. (Referente ao Item 2.9 da ITC
n° 2056/2013) - (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito
Municipal).
Relata a equipe de auditoria que o objeto comum dos 17 contratos
originários do Pregão nº 03/2009 é “aquisição de combustível e
derivados”, conforme proposta e mapa de apuração e de acordo
com o discriminado no relatório anexado pela equipe de pregão no
processo licitatório (objeto genérico), e que no mapa de apuração
constam apenas os números dos itens licitados, sem especificação
nominal dos mesmos, com os preços unitários, e, no relatório consta
o valor global de cada contrato e a relação numérica e nominal dos
itens, sem discriminação dos quantitativos e respectivos valores
unitários e globais por empresa contratada e por Secretaria/Órgão,
restando indefinido no objeto contratual, “o que e o quanto”
foi contratado de cada fornecedor.
O responsável apresentou justificativas às fls. 962/963, alegando,
em suma:
- Ressalta-se que o objeto dos contratos está descrito de forma
genérica devido ao fato de terem sido anexados aos mesmos o
mapa de apuração dos lances e o relatório detalhado da licitação.
- Com a indicação do nº do item no mapa de apuração, basta
a verificação deste junto ao edital, de forma simples, objetiva
e cristalina.
- O relatório anexado aos contratos não contêm apenas o valor
global de cada contrato e a relação numérica e nominal dos itens,
sem discriminação dos quantitativos e respectivos valores unitários
e globais por empresa contratada e por Secretaria, mas também, o
nº da licitação e do processo, objeto, destinação, data de publicação,
data da sessão, data da homologação, somatório dos contratos
(valor global contratado), empresa vencedora, e o valor de cada
contrato, divididos por Secretaria (montante de cada Secretaria),
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quantidade de cada item, unidade, valor unitário e total, valor global
por dotação/processo/Secretaria, não se podendo dizer que o objeto
dos contratos está impreciso.
- Juntou cópia do mapa de apuração e do relatório às fls. 986/993.
O subscritor da Instrução Técnica, em sua análise, às fls. 1106/1108,
sugeriu o afastamento da irregularidade, contra argumentando,
em suma:
- De fato, da leitura do contrato, não há como saber quais derivados
de combustível, nem o quantitativo dos produtos adquiridos. Mas,
conforme salienta a equipe de auditoria, a cláusula primeira faz
menção ao mapa de apuração e ao relatório discriminado anexo ao
contrato.
- Do mapa de apuração não é possível aferir quais são esses
produtos, pois somente faz referência a itens, necessitando de outro
documento (edital) para se esclarecer o objeto.
- De fato, tanto o administrador como a equipe de auditoria (fls.
403/410 e 986/993) trouxeram aos autos relatório em que constam
todas as informações do justificante, suprimidas, assim, as
informações faltantes elencadas pela auditoria.
De tudo o que foi demonstrado pela auditoria, pela defesa e pelo
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, vê-se que para o
auditor de controle externo que tem tempo muito limitado e curto
na realização da auditoria, no Município, para análise dos contratos
em apreço, para saber, por exemplo, qual foi a empresa contratada
para fornecer gasolina para as Secretarias de Educação e de Saúde,
que envolvem cálculos de limites constitucionais, e para as demais
Secretarias/Órgãos, de nada adiantará ter em mãos os contratos
e os processos de empenho e pagamento, pois todos descrevem o
objeto contratual de forma genérica.
Assim sendo, terá o auditor que, primeiro, consultar um relatório
que não tem nome de relatório (fls. 988/993) para saber quem foi a
empresa vencedora da licitação para fornecer gasolina, verificandose, de imediato, à fl. 988, que foi a empresa J. C. Lastênio; após,
deve consultar outro relatório (fls. 986/987), onde não consta este
nome de empresa, mas um nome parecido: Posto J. C. Ltda, contrato
nº 44/2009 (Secretarias de Interior e Transporte, de Agricultura e
Gabinete do Prefeito), contrato nº 49/2009 (Educação), contrato
nº 54/09 (Saúde), e nº 58/09 (Ação Social), nome que consta dos
referidos contratos.
Localizados os números dos contratos e o fornecedor, o auditor
terá que localizar dentre eles, quais se referem ao fornecimento de
gasolina.
A equipe de auditoria juntou cópia de todos os contratos às fls.
439/514 (inclusive a publicação), estando em anexo apenas o mapa
de apuração (fls. 515/524) e em todos eles consta, além do objeto
genérico, a fonte de recurso de todas as Secretarias/Órgãos, assim,
somente pelo relatório de fls. 986/987 é possível saber quais são os
contratos de quais secretarias/Órgãos destinados ao fornecimento
de gasolina.
Para que o auditor possa analisar o preço unitário da gasolina e
a quantidade contratada para a Secretaria ou Órgão, dados estes
importantes para uma auditoria operacional para controle de
consumo e de almoxarifado, terá que voltar ao relatório de fls.
988/993 e anotar em papel à parte que o preço unitário da gasolina
foi de R$ 2,35/litro e que foram contratados 261.500 litros, dos quais
25.000 litros para a Secretaria de Interior e Transportes, 20.000
litros para a Agricultura, 30.000 litros para o Gabinete do Prefeito,
somando os três órgãos 75.000 litros, e os restantes, 186.500 litros
distribuídos para as Secretaria da Educação (100.000 litros), Saúde
(80.000 litros) e Ação Social (6.500 litros).
Para saber quais são os contratos, os fornecedores e os respectivos
produtos com os quantitativos e preços unitários para o óleo diesel
e os diversos óleos lubrificantes, terá o auditor que proceder da
mesma forma para cada produto, e, se for analisar um termo aditivo,
também.
No caso em apreço, ainda que o contrato não traga com total
clareza seu objeto, nos autos restou demonstrado pelos documentos
acostados às fls. 403/410 e 986/993, contendo relatório em que
constam todas as informações do justificante, suprimidas, assim, as
informações faltantes elencadas pela auditoria.
Em sendo assim, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Parquet de Contas que adotou a sua análise, e afasto a presente
irregularidade.
10. Qualificação técnica não exigida no edital - artigos 27,
inciso II, 30, inciso I, e 40, Inciso IV, todos da Lei nº 8666/93.
(Referente ao Item 2.10 da ITC n° 2056/2013) - (ResponsávelDjalma da Silva Santos - Prefeito Municipal).
Relata a equipe de auditoria que nem o edital de Tomada de Preços
nº 05/2009, nem o contrato dele originário exigiu que o profissional
a ser contratado seja inscrito no CREFITO - Conselho Regional de
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Fisioterapia, condição para o exercício da profissão de fisioterapeuta,
observando, ainda, que embora a licitante vencedora tenha
assinado a proposta, compareceu ao certame, rubricando todos os
documentos, outra pessoa, credenciada, o Dr. Otho Moreira Maciel,
fisioterapeuta, que assinou também o contrato e as requisições de
pagamento.
O responsável apresentou justificativas às fls. 1108/1109, alegando,
em suma:
- A lei de licitações não permite que se incluam nos instrumentos
convocatórios exigências de aptidão técnica restritiva à competição,
por força do seu art. 30, § 5º. A não exigência, portanto, é condizente
com o estatuído pela Lei nº 8666/93, isso porque a contratação
foi realizada com empresa do ramo e não diretamente com o
profissional, e, na celebração do contrato foi procedida a verificação,
o que não causou prejuízo ao erário.
- A comprovação posterior de que a empresa contratada possui
profissional na área de fisioterapia legalmente habilitado para o
exercício da profissão, em nada prejudica o ente público, e, sendo
a contratação realizada com empresa do ramo de fisioterapia,
qualquer profissional habilitado pertencente ao seu quadro poderá
executar a tarefa.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise (fls.
1108/1111) sugere a manutenção da irregularidade, contra
argumentando, em suma:
- Transcreve os dispositivos legais embasadores da irregularidade,
da Lei nº 6316/75 e da Resolução nº 37/84 do Conselho Federal
de Fisioterapia- CFF (fls. 1109/1111), e reafirma que a obrigação
de exigência do registro na entidade de classe, decorrente também
da legislação específica, deve ser feita no momento da licitação e
não na contratação com o afirma o justificante, e que a exigência
é para a empresa, inclusive a individual, e para o responsável
técnico, conforme art. 12 da Lei nº 6316/75 e artigos 1º, 3º e 23 da
Resolução CFF nº 37/84.
Conforme demonstrado, a análise técnica mostra-se acertada, razão
pela qual a acompanho, bem como ao Parquet de Contas que adotou
a sua análise, e mantenho a presente irregularidade.
11. Contrato assinado por pessoa inabilitada - artigos 50 e
61, caput, da Lei nº 8.666/93. (Referente ao Item 2.11 da ITC
n° 2056/2013) - (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito
Municipal).
Relata a equipe de auditoria que a despeito de a empresa vencedora
da licitação, Tomada de Preços nº 05/2009, ser a firma individual
ARG Macedo Oliveira ME, nome do seu titular, o contrato originário
nº 80/2009 e as requisições de pagamento foram assinados pelo
Dr. Otho Moreira Maciel, o fisioterapeuta que compareceu como
credenciado ao certame, não se indicando nos autos, procuração
que lhe outorgasse tais poderes.
O responsável apresentou justificativas, à fl. 966, alegando que
passou despercebido pela equipe técnica do Tribunal, o documento
datado de 04/05/2009, qual seja, uma procuração com firma
reconhecida em cartório, onde a empresa outorga ao Dr. Otho
Moreira Maciel poderes para representá-la junto à Prefeitura
Municipal de Alegre, podendo assinar quaisquer documentos (doc.
Anexo, fl. 1035).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise, às
fls. 1111/1113, sugeriu a manutenção da irregularidade, contra
argumentando, em suma:
- Não prosperam os argumentos do justificante. No contrato não
consta o nome do representante da empresa (fl. 628) e a procuração
trazida aos autos (fls. 1035) tem como objeto “representar a
outorgante perante a Prefeitura Municipal de Alegre junto à Tomada
de Preços nº 05/2009”, estando seu objeto restrito aos procedimentos
licitatórios até a conclusão do certame, o que ocorreu na lavratura
do termo da homologação e adjudicação do mesmo.
- Assim, resta patente o desrespeito ao preceito contido nos artigos
50 e 61, da Lei nº 8666/93 (que transcreve, fl. 1113).
Como demonstrado, a análise técnica mostra-se correta a análise
realizada, razão pela qual a acompanho, bem como ao Parquet de
Contas que a adotou, e mantenho a presente irregularidade.
12. Pagamento irregular de despesa - Ressarcimento: R$
5.736,64, equivalente a 2.976,97 VRTE’s - art. 63, § 1º, inciso III,
da Lei nº 4.320/64. (Referente ao Item 2.12 da ITC n° 2056/2013)
- (Responsáveis: Rubens Moulin Tannure- Secretário Municipal de
Saúde, Abel Vieira Mendel Filho- Coordenador e Tesoureiro do Fundo
Municipal de Saúde e A & V Fisioterapia Ltda - empresa contratada).
Relata a equipe de auditoria que no pagamento da 1ª parcela do
contrato nº 080/2009, celebrado com a empresa ARG Macedo
Oliveira ME, no valor de R$ 5.824,00, foi à despesa liquidada com a
nota fiscal 02, o empenho global nº 651/09 e a nota de pagamento
nº 1872/09, todos em nome da contratada, porém, o cheque no
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valor líquido (menos encargos tributários retidos) de R$ 5.736,64 foi
emitido nominalmente à empresa A & V Fisioterapia Ltda, classificada
em 2º lugar no processo licitatório (Tomada de Preços nº 05/2009).
Como mencionado inicialmente, a empresa A & V Fisioterapia
Ltda, foi regularmente citada e não compareceu aos autos para
se manifestar em sua defesa, todavia, a manifestação dos demais
responsáveis aproveita à responsável revel.
O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Fundo Municipal de
Saúde, bem como o Coordenador e Tesoureiro do referido Fundo
apresentaram justificativas, às fls. 966/968, alegando, em suma,
que ocorreu apenas erro formal do setor financeiro ao preencher o
cheque nº 005124, nominando-o a empresa estranha ao contrato,
mas que o referido cheque foi entregue ao Dr. Otho Moreira Maciel,
conforme documento anexo (fls. 1036/1140).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise,
às fls. 1113/1116, sugeriu a manutenção da irregularidade e do
correspondente ressarcimento, contra argumentando o seguinte:
- Percebe-se da nota fiscal, do empenho, da nota de pagamento
e do contrato, que os serviços foram realizados e a liquidação
devidamente instruída, mas o pagamento foi efetuado a empresa
diversa da prestadora e contratada.
- De fato, poderia ser erro formal como alegado pelo justificante,
mas não há elementos que embasem tal afirmação, pois não se
comprovou que cheque não foi compensado na conta da empresa
A & V Fisioterapia Ltda. nem que foi pago pelo Banco à contratada,
ou ao Dr. Otho, seu representante (cheque nominal só pode ser
pago mediante identificação do beneficiário ou através do sistema
de compensação).
- Ainda que o representante da empresa ARG Macedo Oliveira
ME tenha recebido o cheque, este não poderia ser compensado
junto ao Banco, já que é nominal, salvo se o Dr. Otho for também
representante da empresa A & V Fisioterapia Ltda, todavia, não há
elementos para afirmar isto, e, também não foi trazida qualquer
prova de que a empresa A & V Fisioterapia não recebeu o referido
pagamento.
- Ressalta-se que a empresa A & V. Fisioterapia Ltda. não se
manifestou, ainda que devidamente citada.
O Parquet de Contas acompanhou a área técnica e opinou pela
inclusão do item na Tomada de Contas Especial, junto ao item 04.
Conforme demonstrado, a análise técnica mostra-se insuscetível
de acréscimos, razão pela qual acompanho a área técnica e divirjo
do Parquet de Contas que a adotou, apenas quanto à sugestão
de determinação de instauração de Tomada de Contas Especial,
juntamente com o item 04, por restar, em ambos os casos,
determinado os responsáveis e o quantun a ser ressarcido, e
mantenho a presente irregularidade e o correspondente
ressarcimento no valor de R$ 5.736,64, equivalente a
2.976,97 VRTE’s.
13. Ausência de razões para escolha do executante e de
justificativa do preço - art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da
Lei nº 8666/93. (Referente ao Item 2.13 da ITC n° 2056/2013) (Responsável - Djalma da Silva Santos - Prefeito Municipal).
Vejo do relato da equipe de auditoria que se trata do contrato nº
98/2009 celebrado por dispensa de licitação com a empresa Zorzal
Terraplenagem e Construções Ltda, com fundamento no inciso IV,
do artigo 24, da Lei nº 8666/94, nos termos do Decreto Municipal
nº 7424/2009 - Situação emergencial, com inobservância do art.
26, parágrafo único, incisos II e III, da mesma Lei, que exige a
justificativa da escolha do fornecedor e do preço contratados.
O responsável apresentou justificativas, às fls. 968/969, alegando,
em suma:
- Conforme transcrito, o art. 26 estabelece que o processo de
dispensa será instruído, no que couber, com a caracterização da
situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso (inc. I), logo, tem-se ser este o caso do contrato
nº 98/2009.
- Da simples análise do processo e das coletas de preços juntadas,
verifica-se que a empresa contratada foi quem ofertou a menor
proposta, não havendo, portanto, que se falar em justificativa da
escolha do fornecedor, pois, no caso em tela a escolha foi justificada
pelo preço (docs. Anexos, fls. 1041/1049).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise, às
fls. 1116/1119, sugeriu o afastamento da irregularidade
pertinente ao preço e manutenção em relação à escolha do
fornecedor, contra-argumentando, em suma:
- No caso concreto, o justificante trouxe aos autos três orçamentos,
justificando-se o preço contratado.
- Sobre a escolha do fornecedor o justificante alega apenas que o
escolheu por apresentar a melhor proposta de preço, justificativa
que embora seja racional, se mostra insuficiente. Transcreve
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entendimento do TCU (fls. 1118) no Acórdão 2387/2007- Plenário.
Compulsando os autos verifico da documentação juntada pela
equipe de auditoria e pelo Gestor (fls. 686/695 e 1041/1049) que
a situação de emergência/calamidade pública resta comprovada,
bem como cumpridas as formalidades previstas no art. 26 da Lei nº
8666/93, mediante publicação da ratificação da dispensa de licitação
e da coleta de preços de três empresas do ramo e a contratação
daquela que apresentou a menor proposta de preço.
Quanto à alegação da área técnica de insuficiência da justificativa de
escolha do fornecedor por apresentar o menor preço, entendo que
não procede, pois, a lei, a doutrina e a jurisprudência apontadas,
não definem de que forma deve ser feita a justificativa, mas, tão
somente, que deve ser feita.
Assim sendo, acato a justificativa apresentada pelo Gestor de a
escolha do fornecedor se baseou na melhor proposta de preços,
estando, também justificado o preço, consequentemente, razão pela
qual divirjo da área técnica e do Parquet de Contas que adotou a sua
análise, e afasto a presente irregularidade na íntegra.
14. Contratação de show artístico com empresário não
exclusivo - art. 25, inciso III, da Lei nº 8666/93. (Referente ao
Item 2.14 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável: Djalma da Silva
Santos, Prefeito Municipal).
Vejo do relato da equipe de auditoria e da documentação
comprobatória juntada às fls. 28/31 e 698/848, que se trata dos
contratos nº 153/2009, celebrado com a empresa MW Produções
Artísticas Ltda, e 161 e 163/2009, firmados com a empresa Sonic
Comércio e Serviços Ltda, visando a apresentação de shows
artísticos, por inexigibilidade de licitação, empresas essas, que
detinham contrato de exclusividade com os empresários exclusivos
dos artistas somente para a data do evento.
O Gestor apresentou justificativas, às fls. 969/971, alegando, em
suma:
- As contratações se deram por inexigibilidade tendo a Administração
se valido da faculdade contida no art. 25, inciso III da Lei 8666/93,
e, portanto, em total e absoluta conformidade com a Lei, sendo
as empresas contratadas, detentoras de cartas de exclusividade
fornecidas pelos artistas.
- Em todas as cartas de exclusividade consta o local e a data em
que os compromissos poderão ser firmados, sendo inadmissível que
um artista seja obrigado a conceder exclusividade a uma empresa
para que contrate sua apresentação em qualquer lugar e por longos
períodos. Todos eles concedem exclusividade somente para lugares
e datas determinadas.
- A exigência legal de contratação diretamente com o artista ou
com o seu empresário exclusivo está, in casu, plena e sobejamente
satisfeita, seria absurdo admitir que o “Roberto Carlos” tivesse que
conceder exclusividade a uma empresa de eventos para contratar
suas apresentações durante todo um ano e em qualquer lugar.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise, às
fls. 1119/1123, sugeriu a manutenção da irregularidade, contra
argumentando, em suma:
- As contratações efetuadas não foram realizadas com empresários
exclusivos dos artistas, mas com empresas que, na prática,
atuaram como intermediárias nas contratações, atividade esta,
sujeita a licitação, o termo empresário (constante da lei) não
se confunde com o intermediário, sendo o 1º, aquele que de
forma exclusiva, gerencia os negócios do artista (é deste
que trata a lei), em relação contratual duradoura, e, o 2º,
intermédia qualquer artista, sempre numa relação pontual e
efêmera. (grifei).
- É fato que, via de regra, sempre que se evita a figura do
intermediário, se obtém preço mais justo.
Denota-se dos autos que em relação à contratação de shows
artísticos realizada pelo Município Alegre celebrado com a empresa
MW Produções Artísticas Ltda. e com a empresa Sonic Comércio e
Serviços Ltda, estas detinham poderes para tratar de assuntos ligados
à carreira artística do outorgante, em caráter de exclusividade,
podendo firmar compromissos, acordos e contratos de apresentação
artística, receber e dar quitação.
Verifica-se, ainda, que o gestor responsável cuidou de juntar
aos autos documentos denominados cartas ou declarações de
exclusividade, conforme se verifica às fls. 1.051/1.068, em que
se demonstra que as empresas contratadas detinham contrato de
exclusividade com os empresários exclusivos dos artistas ainda que
somente para a data do evento, conforme é o caso em tela.
Ademais, cumpre registrar que a exemplo do cantor Sérgio Reis,
o mesmo não tem empresário exclusivo e que o represente,
pode, portanto, constituir procuradores para atuarem em seu nome,
regionalmente, com exclusividade em cada região, sendo que estes
procuradores podem contratar por sua conta e risco.

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

Página 53
O artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, reza que é inexigível a
licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial
para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo.
A contratação direta, portanto, pode ser efetuada com o próprio
artista ou com o seu bastante procurador, que difere de
empresário exclusivo e de representante exclusivo para local e data
exclusivos.
No tocante à questionada validade da procuração, de apenas um
ano, não a invalida para o fim a que se destina, e, certamente,
assim o fez o artista, por questão de cautela quanto ao prazo da
representação.
O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 96/2008 – Plenário,
assim decidiu:
[...]
9.5 – determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais
de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças,
informe que:
9.5.1. Quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III
do art. 25 da Lei nº 8.666/93, por meio de intermediários ou
representantes:
9.5.1.1. Deve ser apresentada cópia do contrato de
exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de
exclusividade difere da autorização que confere exclusividade
apenas para os dias correspondentes à apresentação dos
artistas e que é restrita à localidade do evento. - grife e negritei
Note-se que os referidos documentos destinam-se ao local e data
da realização do show, o que demonstra que os instrumentos de
representatividade não eram aleatórios e sim específicos, assim
restringindo as atuações dos empresários, que somente tinham
outorga, conforme documentos apresentados para determinado
local e data.
Pelo exposto, em face das razões expendidas, divirjo da
área técnica e do Parquet de Contas e afasto a presente
irregularidade.
15. Exigências editalícias não amparadas em lei - art. 3º, § 1º,
inciso I, e art. 30, ambos, da Lei nº 8666/93. (Referente ao Item
2.15 da ITC n° 2056/2013) (Responsável - Djalma da Silva Santos,
Prefeito Municipal).
Relata a equipe de auditoria (fls. 32/34), que os editais de Tomada
de Preços nº 01 e 02/2009 exigem no seu item 5.9, para habilitação
relativa à capacidade técnica, o seguinte:
a) Certidão de registro e quitação no Conselho Regional de
Engenharia- CRQ- CREA/ES, da empresa licitante e do responsável
técnico, conforme Resolução CONFEA nº 266/79 e 413/97 e Lei nº
5.194/66, sendo que a Lei nº 8666/93, em seu art. 30, inciso I,
limita tal exigência, ao registro ou inscrição na entidade profissional
competente.
b) Que o responsável técnico identificado no CRC da Prefeitura
Municipal de Alegre deve ser o mesmo identificado na certidão
do item anterior (a), o qual terá que assinar, obrigatoriamente,
a planilha apresentada na proposta e acompanhar, coordenar,
vistoriar e fiscalizar toda a execução da obra e/ou serviço, e assinar
as respectivas medições, exigências para as quais não há previsão
legal, uma vez que a Lei 8666/93, em seu art. 30, § 10, prevê
que havendo desligamento do quadro da empresa, do profissional
indicado para capacitação técnico-operacional, poderá ser substituído
por outro com experiência técnica equivalente ou superior, desde
que aprovado pela Administração.
Afirma, ainda, a equipe técnica que a obrigatoriedade de assinar a
planilha apresentada na proposta, assinar as respectivas medições,
bem como não sendo prevista a substituição de um profissional
por outro com experiência equivalente ou superior, infringe o
mencionado art. 30, inciso 10, ressaltando que a obrigatoriedade
de elaborar e assinar as planilhas de medições cabe aos técnicos da
Administração responsáveis pela fiscalização da obra e/ou serviço.
Argumentou, ainda, a equipe de auditoria que tais exigências,
desprovidas de objetividade quanto ao interesse público de
selecionar a proposta mais vantajosa, tem causado a inabilitação
de empresas idôneas, como no caso presente, frustrando o caráter
competitivo da licitação e resultando em evidente prejuízo para a
Administração.
O Gestor apresentou justificativas às fls. 971/974, argumentando,
em suma, o seguinte:
- A exigência de inscrição no CREA deve-se à Lei 5.195/66, art. 2º,
caput, letra “a” e art. 6º (que transcreve, fls. 972).
- A título de enriquecimento, traz à baila, o tema tratado na Resolução
CONFEA nº 266/79, que dispõe sobre a expedição de certidões às
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pessoas jurídicas pelos CREAs, no qual afirma que o instrumento
comprobatório de habilitação é a certidão expedida pelo Conselho
afirmando a inexistência de débitos de anuidades e multas, em
face de cobrança, bem como de situação regular e atualização do
registro.
- Destaca que a mesma exigência “certidão de registro e quitação
junto ao CREA” foi feita por este Tribunal nos Pregões Presenciais nº
18, 20, 21, 36, e 40/2010.
- Segundo as regras instituídas pelos Conselhos Regionais como o
CREA, CRA, CRC e OAB, com a existência de débitos o profissional ou
a empresa ficam impedidos de exercer a profissão, ressaltando que
a certidão de regularidade comprova que a empresa está registrada
no Conselho e que seu objeto social é compatível, relacionando todos
os profissionais habilitados a ela vinculados e o tipo de vínculo.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, em sua análise, às
fls. 1123/1128, sugeriu a manutenção da irregularidade, contra
argumentando, o seguinte:
- O justificante apresenta defesa quanto à exigência de certidão
de registro e quitação junto ao Conselho profissional, e não sobre
os questionamentos feitos sobre “qualificação técnica” referente
a outros dois aspectos supra mencionados, os quais constam da
Instrução Técnica Inicial nº 218/2011 de forma objetiva e clara.
- Qualquer exigência relativa à capacidade técnica que pode ser feita
nas contratações públicas tem dois fundamentos legais, a saber:
ou ela está prevista no art. 30 da Lei nº 8666/93, ou decorre da
parte final do inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal (que
transcreve, fls. 1126/1127).
- Acertadamente, a equipe de auditoria aponta a desproporcionalidade
e o caráter restritivo em impor que a certidão de registro
e quitação deverá apresentar rigorosamente a situação
atualizada da empresa, sob pena de invalidação da mesma
inabilitando, assim, quem não atualizou junto ao CREA, qualquer
alteração contratual que nada interfira na qualificação técnica,
impedindo-se a obtenção da proposta mais vantajosa.
- Caberia ao justificante a explicação das razões técnicas, de forma
inequívoca, expressa e pública, de que tais exigências são adequadas
e pertinentes ao objeto licitado.
- O 2º aspecto da irregularidade, diz respeito à impossibilidade de
substituição do profissional responsável técnico durante a execução
do contrato, o que fere o disposto no § 10, do art. 30, da Lei nº
8666/93, exigência extravagante, conforme entendimento do TCU
no Acórdão nº 354/2008 – Plenário, que transcreve, fl. 1128.
- Assim, entende-se que está caracterizada a irregularidade,
consubstanciada a restrição da competitividade da licitação pelas
exigências ilegais.
Verifico do relato da auditoria (fl. 32) que o fato se refere aos contratos
nº 121/2009, com a empresa Construtora Nobre Ltda, no valor de
R$ 62.920,20 para ampliação de uma escola, e nº 101/2009, com
a empresa Krane Empresa de Serviços e Construções Ltda, no valor
de R$ 20.179,21, para execução de serviços em rede de drenagem
de águas pluviais no Distrito de Rive, serviços estes que a meu ver
não apresentam qualquer situação de complexidade que justifique
exigências, além daquelas mínimas previstas no art. 30 da Lei nº
8666/93 e no inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, não
se trazendo aos autos, pelo justificante, qualquer explicação que
aponte as razões técnicas para tais exigências.
Como demonstrado, a análise técnica mostra-se insuscetível de
acréscimos, razão pela qual acompanho a área técnica e ao Parquet
de Contas que adotou a sua análise, e mantenho a presente
irregularidade.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, divergindo quanto aos itens
2.2, 2.6, 2.13 e 2.14 da ITC nº 2056/2013, VOTO no sentido de
que o Plenário deste Tribunal de Contas assim delibere:
a) Sejam CONVERTIDOS os presentes autos em Tomada de
Contas Especial, na forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº
621/2012, em razão de potencial ocorrência de dano ao erário,
em face ao aponte de irregularidades constantes dos itens 1 e 12
desta decisão, nos termos do artigo 115, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012.
b) Seja DECLARADA A REVELIA da empresa A & V Fisioterapia
Ltda, nos termos do artigo 157, § 7º da Resolução TC nº 261/2013.
c) Sejam afastadas as seguintes irregularidades e/ou ressarcimento,
contidas nos itens 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, desta decisão.
d) Sejam mantidas as seguintes irregularidades e/ou ressarcimento
itens 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15 desta decisão, pelas razões de voto
antes expendidas.
e) Seja Julgada irregular as contas do Sr. Djalma da Silva Santos,
então Prefeito Municipal de Ibitirama, no exercício de 2009, em razão
do cometimento de irregularidade contida nos itens da Instrução
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Técnica Conclusiva nº 2056/2013, e mantidos nesta decisão,
imputando-lhe o ressarcimento no valor de R$ 9.652,70 (nove
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos),
equivalentes a 5.009,18 VRTE’s, referente ao item 1 desta
decisão, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar nº 621/2012.
f) Seja Julgada irregular as contas do Sr. Rubens Moulin Tannure,
então Secretário Municipal de Saúde de Alegre, Abel Vieira Mendel
Filho Coordenador e Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde de
Alegre e A & V Fisioterapia Ltda, no exercício de 2009, em razão
do cometimento de irregularidade contida nos itens da Instrução
Técnica Conclusiva nº 2056/2013, e mantidos nesta decisão,
imputando-lhes o ressarcimento, no valor de R$ R$ 5.736,64
(cinco mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro
centavos), equivalentes a 2.976,97 VRTE’s, referente ao item
12 desta decisão, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012.
g) Seja aplicada multa pecuniária individual aos agentes
responsáveis, equivalente a 1.000 VRTE’s, a ser recolhida aos cofres
deste Estado, relativamente às seguintes itens de irregularidades,
constantes desta decisão, relativamente aos itens 1, 3, 4, 5, 10,
11, 12, 15.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os autos
encaminhados ao douto Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento quanto ao cumprimento desta decisão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2930/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e dois de
julho de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
1. Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial,
nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar nº 321/2012,
em razão de potencial dano ao erário;
2. Declarar a revelia da empresa A &V Fisioterapia L tda, nos termos
do artigo 157, §7º, do Regimento Interno;
3. Julgar irregulares as contas dos Srs. Djalma da Silva Santos,
Rubens Moulin Tannure, Abel Vieira Mendel Filho e de A&V
Fisioterapia Ltda, referente ao exercício de 2009, aplicando-lhes
multa pecuniária individual, equivalente a 1.000 VRTE, devendo
essa quantia ser recolhida, e comprovado o seu recolhimento perante
o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação
deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do
Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista a manutenção das
seguintes irregularidades:
3.1. Pagamento de despesa com ausência de finalidade e interesse
público, de motivação e razoabilidade (Referente ao Item 2.1 da
ITC n° 2056/2013) - Ressarcimento: R$ 9.652,70 equivalente
a 5.009,18 VRTE - artigos 32, caput, e 45, § 2º, da Constituição
Estadual. (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito Municipal);
3.2. Substituição de mão de obra não contabilizada na despesa
com pessoal. - art. 18, § 1º, da Lei Complementar Nº 101/2000.
(Referente ao Item 2.3 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável Djalma da Silva Santos - Prefeito Municipal);
3.3. Descumprimento dos princípios da impessoalidade, da
moralidade e da finalidade (Referente ao Item 2.4 da ITC n°
2056/2013) - Ressarcimento: R$ 15.494,71 equivalentes a 8.040,84
VRTE- art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 32, caput, da
Constituição Estadual. (Responsável - Djalma da Silva Santos Prefeito Municipal);
3.4. Prorrogação de contrato ultrapassando a vigência do respectivo
crédito Orçamentário - art. 57, da Lei nº 8666/93. (Referente ao
Item 2.5 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável- Djalma da Silva
Santos- Prefeito Municipal);
3.5. Qualificação técnica não exigida no edital - artigos 27, inciso II,
30, inciso I, e 40, Inciso IV, todos da Lei nº 8666/93. (Referente ao
Item 2.10 da ITC n° 2056/2013) - (Responsável- Djalma da Silva
Santos - Prefeito Municipal);
3.6. Contrato assinado por pessoa inabilitada - artigos 50 e 61, caput,
da Lei nº 8.666/93. (Referente ao Item 2.11 da ITC n° 2056/2013) (Responsável- Djalma da Silva Santos- Prefeito Municipal);
3.7. Pagamento irregular de despesa - Ressarcimento: R$ 5.736,64,
equivalente a 2.976,97 VRTE - art. 63, § 1º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64. (Referente ao Item 2.12 da ITC n° 2056/2013) (Responsáveis: Rubens Moulin Tannure- Secretário Municipal de
Saúde, Abel Vieira Mendel Filho- Coordenador e Tesoureiro do Fundo
Municipal de Saúde e A & V Fisioterapia Ltda - empresa contratada);
3.8. Exigências editalícias não amparadas em lei - art. 3º, § 1º,
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inciso I, e art. 30, ambos, da Lei nº 8666/93. (Referente ao Item
2.15 da ITC n° 2056/2013) (Responsável - Djalma da Silva Santos,
Prefeito Municipal);
4. Imputar ressarcimento, ao Sr. Djalma da Silva Santos, no
valor de R$ 9.652,70 (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois
reais e setenta centavos), equivalentes a 5.009,18 VRTE, tendo
em vista a irregularidade descrita na no item 3.1. desta Decisão;
e aos Srs. Rubens Moulin Tannure, Abel Vieira Mendel Filho e
A&V Fisioterapia Ltda, solidariamente, no valor de R$ 5.736,64
(cinco mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos),
equivalentes a 2.967,37 VRTE, tendo em vista a irregularidade
contida no item 3.7. desta Decisão, devendo tais quantias serem
recolhidas, e comprovado o recolhimento perante o Tribunal de
Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste Acórdão,
nos termos do artigo 454, inciso I, c/c artigo 385, do Regimento
Interno deste Tribunal;
5. Afastar a responsabilidade da empresa Pro-Vitae - Instituto
Sul Capixaba de Atenção à Saúde, acolhendo as razões
apresentadas;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da Silva,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro 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 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

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor
dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-070/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1671/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ATÍLIO VIVÁCQUA - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO
COM RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, relativa ao exercício
financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres
Lopes, Prefeito Municipal no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF.GAP Nº
074/2011 e autuada em 29/03/2011, protocolo 002995. (fl. 01),
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cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 346/2011 (fls. 1201/1248)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 1134/2011 (fl. 1250), da qual
houve Notificação e Citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1671/1777),
a 6ª Controladoria Técnica elaborou a ICC – Instrução Contábil
Conclusiva nº 373/2012 (fls. 1781/1805), opinando pela emissão
de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC
conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 212/2013 (fls.
1807/1829), concluindo nos seguintes termos:
5 Conclusão
5.1 Registra-se, da análise contábil, que foram observados e
cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços
Públicos de Saúde, Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino, na Remuneração dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica; observado o limite máximo de Despesas com
Pessoal estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, contudo, relativamente ao Relatório de Gestão Fiscal, (item
4) foi apontada a intempestividade em sua remessa.
5.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem os indicativos de
irregularidade apontados nos itens da ICC 373/2012 abaixo:
5.2.1 Relatório conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno, ou equivalente. (item 1.2 da ICC)
Base Legal: Artigo 127, inc. V e art. 128, da Resolução TCEES nº.
182/2002.
5.2.2 Divergência entre o montante dos Restos a Pagar,
inscritos no Balanço Financeiro e o apontado na Relação de
Empenhos a Pagar. (item 2.3 da ICC)
Base Legal: Art. 103, parágrafo único, da Lei 4.320/64.
5.2.3 Inconsistência no balancete de verificação acumulado
consolidado do Município, detalhado até o nível de conta
contábil de lançamento, abrangendo todas as contas
contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial
e de compensação, informando o saldo anterior, o total a
débito e a crédito e o saldo final. (item 2.7 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso VI, da Resolução TCE/ES nº. 182/02.
5.2.4. Inconsistência na Demonstração das Variações
Patrimoniais (ANEXO 15) (item 2.8 da ICC)
5.2.5. Divergência entre o saldo final da dívida fundada
registrado na Demonstração da Dívida Fundada e o montante
constante no Balanço Patrimonial. (item 2.9 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução TCE/ES nº. 182/02.
5.2.6. Inconsistência no balancete da execução orçamentária
do mês de dezembro, demonstrando a movimentação
consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão
orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e
pagamento. (item 2.10 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso VII, da Resolução TCEES nº. 182/2002.
5.2.7. Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa,
tributária e não tributária. (item 2.11 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso X, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.8. Inconsistência no demonstrativo segregando a receita
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
a remuneração paga aos servidores públicos, identificado por
Poder. (item 2.12 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso XIV, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.9. Inconsistência no Movimento de restos a pagar,
destacando-se os saldos de restos a pagar de exercícios
anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob
análise, discriminados em: processados e não processados,
por exercício, por credor e por função e subfunção. (item 2.13
da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.10. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte
registrado no Balanço Patrimonial e o constante no
Demonstrativo da Dívida Flutuante. (item 2.14 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.11. Divergência entre os valores constantes no Balanço
Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 2.15
da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.12. Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal
(item 2.17 da ICC)
Base Legal: § 2º, do art. 55, da LRF
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5.3 Opina-se, diante do preceituado no Art. 79, inciso III, da
Resolução TC 182/02, no sentido de que seja emitido Parecer
Prévio recomendando a REJEIÇÃO das contas do senhor José Luiz
Torres Lopes, frente à Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua
no exercício de 2010, nos termos do art. 80, inciso III, da LC nº
621/2012.
5.4 Outrossim, sugere-se para que esta Corte determine ao
gestor atual e ao contabilista responsável pela Prestação de Contas,
com fundamento nos artigo 57, inciso III, e art. 105, da novel LC
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) a adoção das seguintes medidas:
5.4.1 que observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos
e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos Itens 31/36
da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC n° 1330/2011.
5.4.2 que proceda a implantação de um sistema de controle interno,
nos moldes do que dispõe os artigos 70 e 74 da CRF/88 e nos termos
propostos na Resolução TC nº 227/2011.
Respeitosamente,
Vitória, 18 de janeiro de 2013
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
1332/2013, da lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO das Contas da Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, referentes ao exercício de 2010.
É o relatório. Passo à análise das contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da
prefeitura de Atílio Vivácqua, referente ao exercício de 2010,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que
se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71,
I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71,
II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis,
entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
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Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público. Ela efetua de modo eficiente o registro dos atos e fatos
relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No
entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação
do patrimônio Público.
O art. 101 da Lei 4.320/64 determina que os resultados gerais do
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações
Patrimoniais, notadamente, segundo os Anexos números 12, 13, 14
e 15.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
- Despesa
Poder Executivo
- Despesa
Consolidada
(Exec/Legis)
- Dívida
Pública Endividamento
- Contratação
de Operação de
Crédito
- Contratação
por Antecipação
de Receita
Orçamentária
- Garantias de
Valores
- Remessa dos
dados do RREO
e RGF
Receita Bruta de
Impostos
- Manutenção
do Ensino
Receita cota
parte FUNDEB
- Remuneração
Magistério
Receita Impostos
e Transferências
- Despesa com
Saúde
Receita Tributária
e Transferências
do exercício
anterior
- Repasse
duodécimo ao
legislativo
- Remuneração
de Agentes
Políticos
- Resultado
Orçamentário
- Resultado
Financeiro
- Resultado
Patrimonial

Reais
18.475.829,66

limite

executado

9.495.804,57

máx 54%

51,40%

10.570.576,62

máx 60%

57,21%

200.482,30

máx 120%

0,90%

0,00

máx 16%

0,00

0,00

máx.7%

0,00

0,00
Prazos cumpridos
10.520.907,77
min. 25%

37,48%

min 60%

67,89%

min. 15%

24,58%

796.000,00

máx. 7%

6,97%

Lei Municipal
784/2008

Em conformidade com o
mandamento legal

Anexo 12

R$ 17.435,66

Anexo 13

-R$ 99.951,66

Anexo 15

R$ 6.647.446,82

4.419.355,90
4.353.208,91
2.955.573,39
10.508.866,48
2.582.729,40
11.362.756,36

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2010
da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, com exceção do resultado
financeiro que foi negativo no exercício.
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade
premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o parágrafo décimo da exposição de motivos
que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, em
13 de abril de 1999, onde o controle do endividamento público
constituía preocupação central da política econômica do governo:
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“o equilíbrio intertemporal das contas públicas é entendido
como bem coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira,
por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de
preços e a retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do
Sr. José Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2010, atendeu, majoritariamente, os pilares da
LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na ITC 6576/2012, quanto à
manutenção das seguintes irregularidades:
Inconsistência no balancete de verificação acumulado
consolidado do Município, detalhado até o nível de conta
contábil de lançamento, abrangendo todas as contas
contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial
e de compensação, informando o saldo anterior, o total a
débito e a crédito e o saldo final.
Inconsistência na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Divergência entre o saldo final da dívida fundada registrado
na Demonstração da Dívida Fundada e o montante constante
no Balanço Patrimonial.
Divergência entre o saldo para o exercício seguinte registrado
no Balanço Patrimonial e o constante no Demonstrativo da
Dívida Flutuante
Divergência entre os valores constantes no Balanço Financeiro
e no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal.
Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais
irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial,
conforme a seguir:
A irregularidade 6 deste voto não reflete nos resultados;
As irregularidades 1 e 2 deste voto refletem em 6% do resultado
financeiro negativo, que é de R$ 99.951,99;
As irregularidades 3, 4 e 5 deste voto refletem, respectivamente em
0,76%, 18,60% e 3,38% do resultado patrimonial, cujo valor é de
R$ 6.647.446,82.
A meu ver, tais constatações conduzem à conclusão de que as
irregularidades listadas não são capazes de macular o sólido
resultado apresentado nas contas sob análise.
Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC
T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), figurando na norma NBC T
16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08),
a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas.
[grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros
e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser
realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido
deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do
exercício corrente, lembrando que tais ajustes deverão constar
detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem
dos registros extemporâneos.
A par das disposições da Norma Brasileira de Contabilidade e tendo
em vista as disposições do art. 86 da LC 621/2012, nada obsta que
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este Tribunal encaminhe ao gestor atual, determinação para que
sejam providenciados os ajustes necessários nos registros contábeis
em exercício corrente.
Quanto às irregularidades dos seguintes itens, entendo pelo
afastamento das mesmas, conforme a expor:
Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, ou equivalente.
Verifiquei que o município, através da Lei Complementar 967/2012,
criou a Controladoria Geral e instituiu o Sistema Integrado de
Controle Interno.
Este Tribunal, através da Resolução 227/2011 alterada pela Resolução
257/2013, dispôe sobre a criação, implantação, manutenção e
fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública,
aprovando o “Guia de orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública” e estabelecendo prazo
até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem o sistema
de controle interno.
Diante dos prazos estabelecidos por esta Corte não se justifica
a cobrança do Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema
de Controle Interno no exercício em análise, portanto, afasto a
irregularidade.
Divergência entre o montante dos Restos a Pagar, inscritos
no Balanço Financeiro e o apontado na Relação de Empenhos
a Pagar
Inconsistência no Movimento de restos a pagar, destacandose os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os
restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados
em: processados e não processados, por exercício, por credor
e por função e subfunção.
O gestor afirma que os ajustes na conta “Restos a Pagar” foram
realizados em 2011, conforme Balancete Contábil de Abertura em
2011, de modo que, divirjo da área técnica quando à afirmação
de que o erro deveria ser corrigido em 2010. Conforme as Normas
Brasileiras Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10, qualquer
divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser
contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em
data corrente.
Entendo que o gestor agiu corretamente ao realizar os ajustes no
exercício de 2011, atendendo os normativos contábeis. Inclusive, ao
verificar a Prestação de Contas Anual do exercício de 2011 (Processo
TC 2440/2012), ficou demonstrado claramente que a composição da
conta “Restos a Pagar” não apresenta mais inconsistências.
Diante disso, afasto as irregularidades.
Inconsistência no balancete da execução orçamentária
do mês de dezembro, demonstrando a movimentação
consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão
orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e
pagamento.
Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa, tributária e
não tributária.
Inconsistência no demonstrativo segregando a receita de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a
remuneração paga aos servidores públicos, identificado por
Poder
Entendo que as alegações da área técnica não procedem, visto que
as novas peças trazidas aos autos não compõem os Anexos exigidos
pela Lei 4.320/64 e sim, demonstrativos gerenciais de suporte à
análise da Prestação de Contas Anual.
Verifiquei que os novos demonstrativos gerenciais estão em
conformidade com os Anexos da Lei 4.320/64, de modo que a
conclusão lógica é o afastamento das irregularidades.
Superada a análise da viabilidade de encaminhamento de
determinações para os ajustes contábeis e das irregularidades
afastadas, necessário salientar, no caso concreto, que relativamente
ao cumprimento do orçamento, ao atendimento aos limites de gasto
mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e
gastos com pessoal, concluo que o Gestor atendeu satisfatoriamente
as regras vigentes.
O artigo 80 da LC nº 621/2012 dispõe, em seu inciso II, a emissão
do parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva, quando
ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal de
Contas. A meu ver, esta é a prescrição correta para o caso concreto,
pois somente uma análise ponderada do conjunto das informações
acima analisadas, permitirá que este Tribunal decida de forma
proporcional, razoável e justa.
Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio
Amaral Garcia, as penalidades aplicadas sem seguro critério e
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devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arriscam
extrapolar a esfera meramente material do indivíduo e alcançar
importantes valores protegidos pela Constituição Federal.
Há, também, enorme risco de penalizações com essas
características extrapolarem para atingir outras relações
profissionais do apenado, o que pode tolhê-lo no legítimo direito
de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, que é a
básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII,
do art. 5º da Constituição Federal.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração)
verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de
reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação
daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou
que manejam recursos públicos.”
Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente
público, seja na seara política, seja na vida funcional ou mesmo na
preservação de sua honra, tenho adotado como premissa de atuação
judicante a cautela absoluta e como alicerce dos julgamentos a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
apreciação de pareceres prévios. E é justamente este conceito que
destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe
competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a
razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das
despesas deles decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e
da renúncia de receitas.”
Da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de
inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii)
que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de
correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada
a gestão fiscal merece destaque e por isso os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados nesse
julgamento.
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma
rede hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente,
de princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios
ganha cada vez maior relevância para os que, no exercício
das funções de controle, encontram neles a fonte finalística de
compreensão do conjunto das normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de
Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito
Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica.
Ainda na primeira metade do século passado, os administrativistas
perceberam que a defesa da boa ordem da coisa pública, em
especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia
uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica
da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica
cunhada por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração
Pública não poderia utilizar um canhão para abater um
pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade sofre
grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda em
tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso
concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da
proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz
exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins
colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito:
A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do
reconhecimento de que os meios podem ser idôneos para atingir o
fim, contudo, ainda assim, desproporcionais em relação ao custobenefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.

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

Página 58
Ademais, o debate sobre o que é proporcional não surge do
pensamento contemporâneo, pelo contrário, nos leva à antiguidade.
Segundo Aristóteles, “O que é o justo? O proporcional. E o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande
demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na
prática; porque o homem que age injustamente tem excesso e o que
é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.”
Nos autos ora sob análise, a meu ver, o fim é a publicação de
um Parecer resultante de um julgamento justo, equilibrado e
impulsionado pela supremacia do interesse público. E o meio é a
decisão aplicada em termos quantitativos (intensidade), qualitativos
(qualidade) e probabilísticos (certeza).
Nesse sentido, as irregularidades encontradas servem de critério
para que a intensidade da decisão tenha correspondência com o grau
de reprovabilidade da conduta do Gestor e do potencial ofensivo das
mesmas.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício
de 2010 não foram capazes de comprometer os objetivos
centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como
macroeconômicos, financeiros e orçamentários.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “A
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária,
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Importante, também, salientar que tais irregularidades não
resultaram em dano ao erário.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do entendimento
da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, as quais conforme
já fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer
os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Inconsistência no balancete de verificação acumulado
consolidado do Município, detalhado até o nível de conta
contábil de lançamento, abrangendo todas as contas
contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial
e de compensação, informando o saldo anterior, o total a
débito e a crédito e o saldo final. (item 2.7 da ICC 373/2012)
Inconsistência na Demonstração das Variações Patrimoniais.
(item 2.8 da ICC 373/2012)
Divergência entre o saldo final da dívida fundada registrado
na Demonstração da Dívida Fundada e o montante constante
no Balanço Patrimonial. (item 2.9 da ICC 373/2012)
Divergência entre o saldo para o exercício seguinte registrado
no Balanço Patrimonial e o constante no Demonstrativo da
Dívida Flutuante. (item 2.14 da ICC 373/2012)
Divergência entre os valores constantes no Balanço
Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. (item
2.15 da ICC 373/2012)
Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal. (item
2.17 da ICC 373/2012)
II – Sejam afastadas as seguintes irregularidades, as quais já foram
fundamentadas neste voto:
Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, ou equivalente. (item 1.2 da ICC 373/2012)
Divergência entre o montante dos Restos a Pagar, inscritos
no Balanço Financeiro e o apontado na Relação de Empenhos
a Pagar. (item 2.3 da ICC 373/2012)
Inconsistência no Movimento de restos a pagar, destacandose os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os
restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados
em: processados e não processados, por exercício, por credor
e por função e subfunção. (item 2.13 da ICC 373/2012)
Inconsistência no balancete da execução orçamentária
do mês de dezembro, demonstrando a movimentação
consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão
orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e
pagamento. (item 2.10 da ICC 373/2012)
Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa, tributária e
não tributária. (item 2.11 da ICC 373/2012)
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Inconsistência no demonstrativo segregando a receita de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a
remuneração paga aos servidores públicos, identificado por
Poder. (item 2.12 da ICC 373/2012)
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de ATÍLIO VICÁCQUA, exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
IV – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados.
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas “Passivo
Financeiro” e “Dívida Fundada” e realize os lançamentos de ajustes
contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente no ponto em que o Relator diverge
do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do
Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o voto que neste instante submeto a esta Câmara, precedido
do breve relatório.
Inicialmente devo assinalar que no presente feito cuida-se da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Atílio
Vivacqua, de responsabilidade do senhor José Luiz Torres Lopes,
referente ao exercício de 2010.
Com resultado da análise que procedeu na Prestação de Contas, a
então 6ª Controladoria Técnica sugeriu a citação e a notificação do
responsável senhor José Luiz Torres, Prefeito Municipal de Atílio
Vivacqua (f.1226), para que este apresentasse os esclarecimentos
elencados no Relatório Técnico Contábil RTC 346/2011 (fls.
1201/1248) como abaixo descrevo:
“Conforme análise contábil procedida, sugere-se que o gestor, o
Sr. José Luiz Torres Lopes, Prefeito do Município de Atílio Vivacqua,
referente ao exercício de 2010, seja:
CITADO para apresentar as justificativas sobre os fatos relatados
nos itens 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 1.5, 1.6,
1.6.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.1, 1.11.2, 2.5 e 3 deste relatório.
NOTIFICADO para apresentar os documentos relatados nos itens
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5 deste relatório”.
Chamado a prestar os esclarecimentos necessários o gestor, por
meio da Decisão Preliminar TC 156/2012, do Termo de Citação
404/2012 e do Termo de Notificação 350/2012 (fl. 1256-1258),
apresentou a este Tribunal de Contas as informações e documentos
que entendeu suficiente.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1671/1777),
a 6ª Controladoria Técnica elaborou a ICC – Instrução Contábil
Conclusiva nº 373/2012 (fls. 1781/1805), opinando pela emissão
de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC
conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 212/2013 (fls.
1807/1829), concluindo nos seguintes termos:
“5 Conclusão
5.1 Registra-se, da análise contábil, que foram observados e
cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços
Públicos de Saúde, Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino, na Remuneração dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica; observado o limite máximo de Despesas com
Pessoal estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, contudo, relativamente ao Relatório de Gestão Fiscal, (item
4) foi apontada a intempestividade em sua remessa.
5.2 Na forma a análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem os indicativos de
irregularidade apontados nos itens da ICC 373/2012 abaixo:
5.2.1 Relatório conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno, ou equivalente. (item 1.2 da ICC)
Base Legal: Artigo 127, inc. V e art. 128, da Resolução TCEES nº.
182/2002.
5.2.2 Divergência entre o montante dos Restos a Pagar,
inscritos no Balanço Financeiro e o apontado na Relação de
Empenhos a Pagar. (item 2.3 da ICC)
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Base Legal: Art. 103, parágrafo único, da Lei 4.320/64.
5.2.3 Inconsistência no balancete de verificação acumulado
consolidado do Município, detalhado até o nível de conta
contábil de lançamento, abrangendo todas as contas
contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial
e de compensação, informando o saldo anterior, o total a
débito e a crédito e o saldo final. (item 2.7 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso VI, da Resolução TCE/ES nº. 182/02.
5.2.4. Inconsistência na Demonstração das Variações
Patrimoniais (ANEXO 15) (item 2.8 da ICC)
5.2.5. Divergência entre o saldo final da dívida fundada
registrado na Demonstração da Dívida Fundada e o montante
constante no Balanço Patrimonial. (item 2.9 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução TCE/ES nº. 182/02.
5.2.6. Inconsistência no balancete da execução orçamentária
do mês de dezembro, demonstrando a movimentação
consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão
orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e
pagamento. (item 2.10 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso VII, da Resolução TCEES nº. 182/2002.
5.2.7. Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa,
tributária e não tributária. (item 2.11 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso X, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.8. Inconsistência no demonstrativo segregando a receita
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
a remuneração paga aos servidores públicos, identificado por
Poder. (item 2.12 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso XIV, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.9. Inconsistência no Movimento de restos a pagar,
destacando-se os saldos de restos a pagar de exercícios
anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob
análise, discriminados em: processados e não processados,
por exercício, por credor e por função e subfunção. (item 2.13
da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.10. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte
registrado no Balanço Patrimonial e o constante no
Demonstrativo da Dívida Flutuante. (item 2.14 da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.11. Divergência entre os valores constantes no Balanço
Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 2.15
da ICC)
Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.12. Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal
(item 2.17 da ICC)
Base Legal: § 2º, do art. 55, da LRF.
5.3 Opina-se, diante do preceituado no Art. 79, inciso III, da
Resolução TC 182/02, no sentido de que seja emitido Parecer
Prévio recomendando a REJEIÇÃO das contas do senhor José Luiz
Torres Lopes, frente à Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua
no exercício de 2010, nos termos do art. 80, inciso III, da LC nº
621/2012.
5.4 Outrossim, sugere-se para que esta Corte determine ao
gestor atual e ao contabilista responsável pela Prestação de Contas,
com fundamento nos artigo 57, inciso III, e art. 105, da novel LC
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) a adoção das seguintes medidas:
5.4.1 que observe os procedimentos técnico-contábeis de estornos
e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos Itens 31/36
da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC n° 1330/2011.
5.4.2 que proceda a implantação de um sistema de controle
interno, nos moldes do que dispõe os artigos 70 e 74 da CRF/88 e
nos termos propostos na Resolução TC nº 227/2011”.
Por sua vez, a Procuradoria de Justiça de Contas nos termos do
parecer PPJC 1332/2013 da lavra do eminente Procurador Especial
de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira (fl. 1832) assentindo
ao entendimento da área técnica desta Corte de Contas, também
opinou pela REJEIÇÃO das contas do representante do Executivo
Municipal:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº
621/2012, no art. 303 da Resolução TC 261/2013 e no inciso II do
artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008, analisando
todo o teor processado, verifica que a Instrução Técnica
Conclusiva ITC-1671/2011, encartada às fls. 1807 a 1829, é
consentânea com a situação fática dos autos, não havendo outros
argumentos a serem acrescidos pelo Parquet, de forma que pugna
pela emissão de Parecer Prévio recomendando a REJEIÇÃO
das contas do senhor José Luiz Torres Lopes frente à Prefeitura
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Municipal de Atílio Vivacqua, no exercício de 2010.
Vitória, 02 de julho de 2013.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Em seu Voto apresentado na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
do dia 05/02/2014, o eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, discordando do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, apresentou suas
fundamentações e votou para que fosse emitido parecer prévio pela
APROVAÇÃO das contas do Município de Atílio Vivacqua, exercício
2010, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes.
Diante das circunstâncias descritas às fls. 1857/1856 o processo foi
retirado de pauta e retornou somente na sessão do dia 23/07/2014,
quando foi proferido novo voto pelo Relator.
Em seu Voto apresentado na sessão do dia 23 de julho do
ano em curso, o eminente Conselheiro Relator Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, discordando do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, apresentou suas
fundamentações e votou para que fosse emitido parecer prévio pela
APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Município de Atílio
Vivacqua, exercício 2010, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz
Torres Lopes, conforme descrição a seguir:
“IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício
de 2010 não foram capazes de comprometer os objetivos
centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como
macroeconômicos, financeiros e orçamentários.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe: “A
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária,
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Importante, também, salientar que tais irregularidades não
resultaram em dano ao erário.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, divergindo do entendimento
da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, as quais conforme
já fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer
os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Inconsistência no balancete de verificação acumulado consolidado
do Município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento,
abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário,
financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo
anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final. (item 2.7 da ICC
373/2012)
Inconsistência na Demonstração das Variações Patrimoniais. (item
2.8 da ICC 373/2012)
Divergência entre o saldo final da dívida fundada registrado na
Demonstração da Dívida Fundada e o montante constante no
Balanço Patrimonial. (item 2.9 da ICC 373/2012)
Divergência entre o saldo para o exercício seguinte registrado no
Balanço Patrimonial e o constante no Demonstrativo da Dívida
Flutuante. (item 2.14 da ICC 373/2012)
Divergência entre os valores constantes no Balanço Financeiro e no
Demonstrativo da Dívida Flutuante. (item 2.15 da ICC 373/2012)
Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal. (item 2.17 da
ICC 373/2012)
II – Sejam afastadas as seguintes irregularidades, as quais já foram
fundamentadas neste voto:
Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, ou equivalente. (item 1.2 da ICC 373/2012)
Divergência entre o montante dos Restos a Pagar, inscritos no
Balanço Financeiro e o apontado na Relação de Empenhos a Pagar.
(item 2.3 da ICC 373/2012)
Inconsistência no Movimento de restos a pagar, destacando-se os
saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar
inscritos no exercício sob análise, discriminados em: processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
(item 2.13 da ICC 373/2012)
Inconsistência no balancete da execução orçamentária do mês de
dezembro, demonstrando a movimentação consolidada das receitas
e despesas com o valor da previsão orçamentária, a movimentação
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dos créditos adicionais e os valores acumulados no exercício de
empenho, liquidação e pagamento. (item 2.10 da ICC 373/2012)
Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa, tributária e não
tributária. (item 2.11 da ICC 373/2012)
Inconsistência no demonstrativo segregando a receita de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a remuneração
paga aos servidores públicos, identificado por Poder. (item 2.12 da
ICC 373/2012)
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de ATÍLIO VICÁCQUA, exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
IV – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados.
Proceda, no exercício corrente, a conciliação das contas “Passivo
Financeiro” e “Dívida Fundada” e realize os lançamentos de ajustes
contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Encaminhando a este Tribunal, por ocasião da Prestação de Contas
do exercício corrente, os esclarecimentos/documentos através de
Notas Explicativas.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se”.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Como evidenciado em seu voto o Excelentíssimo senhor Relator
opina pela manutenção das irregularidades dos itens 5.2.3 a 5.2.5
e 5.2.10 a 5.2.12 e pelo afastamento das irregularidades contábeis,
devidamente tipificadas pela área técnica, dos itens 5.2.1, 5.2.2,
5.2.9, 5.2.6, 5.2.7 e 5.2.8 da respectiva ITC concluindo para que
seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das
contas do Município de ATÍLIO VICÁCQUA, exercício de 2010.
Peço vênia por dissentir do que propõe o eminente Conselheiro
Relator e, por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 212/2013, nos termos em que passo a expor.
ITEM 5.2.1 - Relatório Conclusivo do Órgão Central do
Sistema de Controle Interno, ou equivalente. (item 1.2 da
ICC 373/2012).
Como evidenciado em seu voto, o eminente Relator conclui pelo
afastamento da irregularidade do item 5.2.1 da respectiva ITC,
devidamente tipificadas pela área técnica, com o fundamento de
que “diante dos prazos estabelecidos por esta Corte não se
justifica a cobrança do Relatório Conclusivo do Órgão Central
do Sistema de Controle Interno no exercício em análise”.
Para Giannini apud Medauar o vocábulo controle vem do “latim fiscal
medieval”, (contra rolutum, em francês “contre-rôle” – controle),
que indica o exemplar do rol dos contribuintes, dos tributos, dos
censos sobre a base do qual se verifica a operação do exator.
A palavra CONTROLE é um neologismo. Como sofreu influência de
diversas origens, tem diversos significados, e os mais usuais são os
de verificação, fiscalização, dominação, regulação e restrição.
Ferreira define controle como a “fiscalização exercida sobre as
atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos,
etc., para que tais atividades, ou produtos, não se desviem das
normas pré estabelecidas”.
Para Bergeron apud Medauar “controle consiste em estabelecer a
conformidade de uma coisa em relação a outra coisa”. Há controle
quando há relação, aproximação ou confrontação entre o objeto
de controle e uma referência que serve de escala de valor para
apreciação.
O exercício do controle da Administração Pública pressupõe a
existência de normas e de agentes controladores que irão utilizá-las
como referência para conferir a atuação dos seus agentes públicos,
os controlados.
O artigo 70 da Constituição Federal estabelece os mecanismos de
controle da Administração Pública:
“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”.
A Constituição do Estado do Espírito Santo, ao corroborar os termos
da Constituição Federal, definiu, no artigo 76, que o controle interno
seria exercido pelo sistema de controle interno de cada um dos
poderes.
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Art. 76 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de
forma integrada, sistema do controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metes previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado;
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 estadual 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, obrigações e haveres do Estado;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno darão ciência ao Tribunal
de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de
qualquer irregularidade e ilegalidade de que tiverem conhecimento.
§ 2º - (...).
Art. 77 Aplicam-se aos Municípios, naquilo que lhes couber, as
disposições contidas nesta seção.
O controle interno ou administrativo é considerado como o controle
que cada um dos órgãos da administração de cada poder realiza
sobre os atos que praticam, buscando legitimá-los.
É interno o controle que o Executivo realiza sobre os atos praticados
pelos seus agentes, como interno será o controle que o Legislativo
ou o Judiciário realizem sobre seus órgãos na prática dos atos
administrativos que lhes couberem.
Meirelles refere-se ao controle interno como administrativo e assim
o conceitua:
“Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e os
órgãos da Administração dos demais Poderes exercem sobre suas
próprias atividades, visando a mantê-las dentro da lei, segundo
as necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas
de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e mérito.
Sob ambos esses aspectos pode e deve operar-se o controle
administrativo, para que a atividade pública em geral se realize com
legitimidade e eficiência, atingindo a sua finalidade plena, que é
a satisfação das necessidades coletivas e atendimento dos direitos
individuais dos administrados”.
O mesmo autor identifica três formas de exercer o controle interno:
Os controles exercidos pelos órgãos internos da Administração
(preventivos), quando se estabelecem as formalidades e exames
prévios dos atos administrativos para adquirirem eficácia e
operatividade;
Os exercidos pelos órgãos incumbidos do julgamento dos recursos,
a exemplo de concelhos e tribunais administrativos (sucessivos),
quando se acompanha a formulação dos atos;
Os exercitados pelos órgãos correicionais incumbidos das apurações
de irregularidades funcionais (corretivos), quando são corrigidos os
atos defeituosos.
Nota-se que a Constituição Estadual estabelece textualmente a
manutenção do sistema de controle interno para fins de viabilizar
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da
administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos.
O fato do TCEES por meio da Resolução 227/2011 alterada pela
Resolução 257/2013 dispor sobre o “modus operandi” de criação,
implantação, manutenção e fiscalização do sistema de controle
interno da Administração Pública, não pode ser interpretado como
uma flexibilização das referidas Constituições e nem de sua
eficácia.
Salienta-se que o TCEES, coerente com o texto constitucional,
exigiu, apenas, por meio dos artigos 127 e 128 da Resolução TC nº
182/2002, um relatório conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno, ou equivalente.
Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:
IV – (...);
V - relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle
interno, ou equivalente;
Art. 128. O relatório conclusivo do órgão competente do Poder
Executivo que acompanha as contas do prefeito deve conter,
basicamente, os seguintes elementos:
I - o montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos
programas incluídos na programação anual;
II - a execução da programação financeira de desembolso, o seu
comportamento em relação à previsão bem como, se for o caso, as
razões determinantes do déficit financeiro;
III - as providências tomadas para eliminar as sonegações e
racionalizar a arrecadação, com indicação dos resultados obtidos;
IV - as medidas adotadas para assegurar a boa gestão dos recursos
públicos;
V - os trabalhos desenvolvidos com relação à contabilidade de custos
e às avaliações da produtividade dos serviços públicos, bem como os
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resultados alcançados.
Parágrafo único. O relatório previsto no caput deste artigo deverá
conter as informações que atendam ao disposto nos arts. 59, 71 e
72, da Lei Complementar Federal nº 101/00.
Portanto inexiste a possibilidade de dispensar o referido relatório
amparado nos prazos estabelecidos pela edição, em 2011, da
Resolução 227, como manifestou o eminente Relator. Ao exigir o
Relatório Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, ou equivalente, o TCEES está, em última análise,
fiscalizando o cumprimento do referido mandamento constitucional.
ITEM 5.2.2 - Divergência entre o montante dos Restos a Pagar,
inscritos no Balanço Financeiro e o apontado na Relação de
Empenhos a Pagar. (item 2.3 da ICC 373/2012);
ITEM 5.2.9 - Inconsistência no Movimento de restos a pagar,
destacando-se os saldos de restos a pagar de exercícios
anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob
análise, discriminados em: processados e não processados,
por exercício, por credor e por função e subfunção. (item
2.13 da ICC 373/2012);
ITEM 5.2.6 - Inconsistência no balancete da execução
orçamentária do mês de dezembro, demonstrando a
movimentação consolidada das receitas e despesas com o
valor da previsão orçamentária, a movimentação dos créditos
adicionais e os valores acumulados no exercício de empenho,
liquidação e pagamento. (item 2.10 da ICC 373/2012);
ITEM 5.2.7 - Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa,
tributária e não tributária. (item 2.11 da ICC 373/2012);
ITEM 5.2.8 - Inconsistência no demonstrativo segregando
a receita de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre a remuneração paga aos servidores públicos,
identificado por Poder. (item 2.12 da ICC 373/2012).
Como evidenciado em seu voto, o Excelentíssimo Relator conclui pelo
afastamento das irregularidades contábeis, devidamente tipificadas
pela área técnica, dos itens 5.2.2 e 5.2.6 a 5.2.9 da respectiva ITC,
com o principal fundamento de que:
“O gestor afirma que os ajustes na conta “Restos a Pagar”
foram realizados em 2011, conforme Balancete Contábil de
Abertura em 2011, de modo que, divirjo da área técnica quando à
afirmação de que o erro deveria ser corrigido em 2010”.
“Entendo que as alegações da área técnica não procedem, visto
que as novas peças trazidas aos autos não compõem os Anexos
exigidos pela Lei 4.320/64 e sim, demonstrativos gerenciais de
suporte à análise da Prestação de Contas Anual.
Verifiquei que os novos demonstrativos gerenciais estão em
conformidade com os Anexos da Lei 4.320/64, de modo que a
conclusão lógica é o afastamento das irregularidades”.
Apesar de o eminente Relator ressaltar textualmente a importância
da contabilidade aplicada ao setor público nota-se que para afastar
as referidas irregularidades o mesmo utilizou predominantemente
argumentos que minimizam a importância do sistema contábil para
a administração pública, bem como, a gravidade de não se aplicar os
princípios estabelecidos pela legislação vigente para que esta Casa
e a sociedade possam efetivamente realizar o devido controle dos
recursos públicos.
Sem informação tempestiva e fidedigna não há transparência. A
legislação contábil e os instrumentos gerados pela contabilidade não
podem ser tratados como mero “formalismo” no contexto das contas
públicas.
A relevância do sistema de informação contábil está explicitada na
própria Constituição Federal nos termos do artigo70:
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.
O mandamento constitucional define a fiscalização contábil como um
dos objetos do controle externo brasileiro.
Aliado ao fato de que o ato de prestar contas se faz eminentemente
por meio dos sistemas de informações contábeis, podemos inferir que
tal sistema é o principal instrumento de informação, demonstrando
aos interessados como os recursos públicos foram geridos.
Por sua vez, pela via infraconstitucional a Lei 4.320/1964, define as
atribuições do sistema contábil nos termos dos artigos 83, 84 e 85:
“Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública
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a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas,
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes
ou confiados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por
bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos
serviços de contabilidade.
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”.
Torna-se explícito que o sistema contábil é o responsável por
evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira
e patrimonial das organizações públicas. Podemos afirmar, sem
sombra de dúvidas, que sem sistema contábil confiável, fidedigno
e consistente, não há como colocar em prática o controle externo
e tampouco os princípios relativos à transparência dos atos dos
gestores públicos.
Não obstante, pode-se deduzir que se o sistema contábil não gerar
informações confiáveis, fidedignas e consistentes não há como
aferir, por exemplo, os limites constitucionais e legais definidos para
gastos com educação, saúde, pessoal, etc. Zelar pelo cumprimento
dos princípios, leis e normas contábeis constitui a única forma de
garantir para a sociedade que as informações apresentadas pelos
gestores são confiáveis.
É o mesmo princípio e procedimento utilizado pela gestão privada.
Quando um investidor se baseia num Balanço Patrimonial de
uma determinada Organização para investir em ações, o mesmo
acredita que aquelas informações são fidedignas. O investidor tem
esta convicção porque órgãos de fiscalização avaliam se a referida
organização elaborou seus demonstrativos contábeis de acordo
com as regras/normas estabelecidas pela legislação vigente,
ou seja, de acordo com as referências estabelecidas por nosso
ordenamento jurídico.
Não é à toa que da mesma forma a Lei Complementar 101/2000
- (Lei de Responsabilidade Fiscal) destaca, em seu artigo 50, a
necessidade expressa do sistema de informações contábeis para a
escrituração das contas públicas:
“Da Escrituração e Consolidação das Contas
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade
pública, a escrituração das contas públicas observará as
seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo
que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória
fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas
segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de
caixa;
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e
conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou
entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive
empresa estatal dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as
demais formas de financiamento ou assunção de compromissos
junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar
o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando,
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à
origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de
ativos”.
Na mesma esteira e diante dos mandamentos constitucionais e
legais anteriormente discriminados o TCEES definiu o sistema
contábil como o principal instrumento para a prestação de contas.
Torna-se evidente tal afirmação, quando analisamos o conjunto de
documentos que constituem a prestação de contas dos Prefeitos
municipais, nos temos do artigo 127 do Regimento Interno
(Resolução TC 182/2002):
“Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:
I - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração
das variações patrimoniais e os quadros demonstrativos constantes
dos demais anexos estabelecidos no art. 101, da Lei Federal nº
4.320/64 e alterações;
II – movimento de “restos a pagar”, destacando-se:
a) os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos
a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em:
processados e não processados, por exercício, por credor e por
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função e subfunção;
b) os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, discriminados
em: processados e não-processados, por exercício, por credor e
por função e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que
autorizaram o cancelamento;
III – termo de verificação de disponibilidades financeiras,
devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável,
evidenciando:
a) saldo de disponibilidades em caixa;
b) saldo de disponibilidades bancárias, na qual conste banco, agência,
e número da conta, evidenciando o saldo inicial,movimentação e
o saldo final do exercício, com indicação das fontes de recursos,
discriminadas por saúde, educação e convênios;
c) conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos do
encerramento do exercício, inclusive das contas com saldo contábil
e bancário igual a zero;
d) extratos bancários dos meses subsequentes, em que ocorreram
as
regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das
conciliações;
IV - relação dos créditos adicionais, discriminando a lei autorizativa,
instrumento de abertura, o valor e a fonte de recurso utilizada.
V - relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle
interno, ou equivalente;
VI - balancete de verificação acumulado consolidado do Município,
detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo
todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro,
patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total
a débito e a crédito e o saldo final;
VII – balancete da execução orçamentária da receita e da despesa,
consolidado e acumulado até o mês de dezembro, detalhando as
contas de receita que possuem títulos genéricos e demonstrando a
previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e os
valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:
a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
b) relatório detalhado por função de despesa;
c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
d) relatório detalhado por elemento de despesa;
e) relatório detalhado até o último nível da natureza da receita.
VIII - balancete da execução extra-orçamentária do mês de
dezembro, demonstrando a movimentação consolidada das receitas
e despesas com o saldo inicial, saldo acumulado de entradas e
saídas e saldo final, evidenciado por relatório detalhado por contacontábil de lançamento;
IX - declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações,
baixas e possíveis divergências, indicando o setor e as pessoas
designadas para a elaboração do referido inventário;
X - demonstrativo da dívida ativa, tributária e não tributária,
devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável,
destacando-se:
a) saldo inicial;
b) inscrições no exercício;
c) baixas por pagamento;
d) baixas por cancelamentos, acompanhadas de documentação que
comprove sua legalidade e motivação;
e) saldo final.
XI - declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
em almoxarifado com a demonstração da movimentação dos bens
contendo a quantidade, o valor, o registro do saldo do exercício
anterior e o saldo para o exercício seguinte;
XII - notas explicativas às demonstrações e outros quadros
elucidativos;
XIII - fichas financeiras do Prefeito e do Vice-Prefeito;
XIV – demonstrativo segregando a receita de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a remuneração paga aos
servidores públicos, identificado por Poder;
XV – instrumento normativo fixador dos subsídios do Prefeito e do
Vice-Prefeito;
XVI – demonstrativo contábil e resumos mensais, por evento, das
folhas de pagamento dos profissionais do magistério em efetivo
exercício de suas atividades
na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo aqueles
cedidos ao município por outras esferas de governo, evidenciando
os valores empenhados, liquidados e pagos.
XVII - demonstrativo contábil mensal das obrigações patronais
incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais do
magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação
infantil e no ensino fundamental, evidenciando a natureza e os
valores empenhados, liquidados e pagos”.
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Portanto, dada a importância e relevância das informações
custodiadas pelo sistema contábil e, por conseguinte, os respectivos
instrumentos (balanços, balancetes e relatórios contábeis)
que constituem a devida prestação de contas, sua análise e,
principalmente, as graves inconsistências verificadas não devem
ser tratadas como um mero formalismo que pode ser relevado
para fins de apreciação das contas públicas.
As referidas demonstrações e relatórios contábeis, elaboradas
anualmente pelos jurisdicionados são encaminhadas ao TCEES e
devem, obrigatoriamente, observar as normas constitucionais e
infraconstitucionais, além das Normas Brasileiras de Contabilidade e
as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, nos termos do
art. 101 da Resolução TCEES nº. 182/2002:
“Art. 101. Os registros e fatos evidenciados nos documentos
e nas demonstrações encaminhados a este Tribunal de Contas
por imposição deste Regimento, de Resolução ou determinação
do Plenário, deverão ser apresentados em obediência às normas
constitucionais e infraconstitucionais, observadas as normas
brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade”.
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente
ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T
16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC).
A norma NBC T 16.6 (Resolução CFC nº. 1.133/08) que trata
das demonstrações contábeis do setor público estabelece as
características quantitativas e qualitativas destas demonstrações
contábeis e determina que suas informações devam ser extraídas
dos registros contábeis da entidade.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.133/08
Aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis.
5. As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas
dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil da
entidade.
A Norma NBC T 16.5 (Resolução CFC nº. 1.132/08), que trata do
Registro Contábil nas entidades do setor público esclarece que os
registros têm que ser realizados em rigorosa ordem cronológica,
obedecendo aos princípios de contabilidade, validados por
contabilistas e com base em documentação hábil.
Ademais, todas as transações no setor público devem ser
reconhecidas e registradas integralmente no momento em que
ocorrerem. Entretanto, quando houver a necessidade de efetuar
registros extemporâneos estes devem consignar, nos seus
históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso, e
são registrados na contabilidade na data da ciência do fato que não
foi registrado.
O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de
registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e
evidenciado em notas explicativas. O resultado vai ser debitado ou
creditado diretamente na conta do patrimônio líquido para que este
fato, que tem como fato gerador exercícios anteriores, não distorça
a apuração dos resultados do exercício corrente.
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 – Registro Contábil
3. A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes
de registros contábeis, por meio de processo manual, mecanizado
ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às
informações.
10. Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica,
refletindo a transação constante em documento hábil, em
consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
11. Os registros contábeis devem ser validados por contabilistas,
com base em documentação hábil e em conformidade às normas e
às técnicas contábeis.
12. Os registros extemporâneos devem consignar, nos seus
históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.
19. As transações no setor público devem ser reconhecidas e
registradas integralmente no momento em que ocorrerem.
21. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos
evidenciados nas demonstrações contábeis do período com os
quais se relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos
fatos geradores, independentemente do momento da execução
orçamentária.
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas.
25. Na ausência de norma contábil aplicado ao setor púbico, o
profissional da contabilidade deve utilizar, subsidiariamente, e nesta
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ordem, as normas nacionais e internacionais que tratem de temas
similares, evidenciando o procedimento e os impactos em notas
explicativas.
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL
26. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de
registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e
pode ser feito por meio de:
(a) estorno;
(b) transferência; e
(c) complementação.
De forma subsidiária, a Resolução CFC nº. 1.330/2011 esclarece
como os registros contábeis, que se referem à retificação de
lançamentos, devem ser realizados. Todos estes processos técnicos
devem ser escriturados na data da identificação do fato registrado de
maneira indevida, consignado no histórico do lançamento o motivo
da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/11
Aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil.
Art. 1º Aprovar a ITG 2000 – Escrituração Contábil.
Art. 2º Revogar as Resoluções CFC n.ºs 563/83, 596/85, 597/85,
612/85, 684/90, 685/90, 790/95, 848/99 e 1.115/07, publicadas no
D.O.U., Seção 1, de 30/12/83, 29/7/85, 29/7/85, 21/1/86, 27/8/91,
27/8/91, 18/12/95, 12/7/99 e 19/12/07, respectivamente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 2011.
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
ITG 2000 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Retificação de lançamento contábil
31. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de
registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e
pode ser feito por meio de:
a) estorno;
b) transferência; e
c) complementação.
32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico
do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a
localização do lançamento de origem.
33. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito
erroneamente, anulando-o totalmente.
34. Lançamento de transferência é aquele que promove a
regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por
meio da transposição do registro para a conta adequada.
35. Lançamento de complementação é aquele que vem
posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor
anteriormente registrado.
36. Os lançamentos realizados fora da época devida devem
consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a
razão do registro extemporâneo.
Portanto, diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro
contábil das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis,
pode-se afirmar que as demonstrações contábeis são elaboradas
com base nos registros contábeis, e que esses devem ser realizados
de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação
de lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados
na data corrente, não sendo possível a elaboração de novas
demonstrações contábeis depois de encerrado um exercício.
Oportunamente, vale ressaltar que nos termos do art. 86 da Lei
Federal nº. 4.320/64, a escrituração sintética das operações
financeiras e patrimoniais das entidades públicas deverá ser
efetuada pelo método das partidas dobradas.
“Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e
patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas”.
Quando se trabalha com um sistema de escrituração que se utiliza
do método das partidas dobradas, não existe a possibilidade de que
o reflexo de erros/falhas ou outros eventos não sejam evidenciados
em todos os demonstrativos contábeis, inclusive nos valores
expressos nos balancetes de verificação.
Apresentar valores diferentes para a mesma conta contábil pode
ocorrer quando se registra por partidas simples e não por partidas
dobradas.
As falhas reiteradas na contabilidade do jurisdicionado nos
exercícios de 2009 e 2010 evidenciam que o mesmo não trabalha
com um sistema contábil perfeitamente compatível com o método
das partidas dobradas, em desacordo com o art. 86 da Lei Federal
nº. 4.320/64.
Não obstante e analisando a instrução das contas referente ao
exercício de 2009 constata-se que a área técnica manifestouse pela sua REJEIÇÃO e apontou evidências que corroboram a
reincidência de diversas irregularidades apontadas.
Conforme citado anteriormente os lançamentos de correção/
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retificação são regulados por Normas do Conselho Federal de
Contabilidade, e devem ser realizadas no momento da ocorrência da
descoberta das inconsistências.
Neste contexto torna-se relevante realçar o fato de o eminente
Relator aceitar “novas peças trazidas aos autos” para afastar
irregularidades.
Sem ser exaustivo, mas apenas exemplificativo constata-se que
foram encaminhados novos documentos alterando os respectivos
valores. Torna-se evidente que estes registros foram realizados em
desacordo com as normas de contabilidade vigentes, não podendo
ser admitidos como peças contábeis válidas visto que estes não
obedeceram aos princípios fundamentais de contabilidade e em
particular a legislação vigente.
Portanto, dissentindo do Eminente Relator, podemos afirmar que os
registros e fatos evidenciados nos documentos e nas demonstrações
encaminhados a este Tribunal de Contas pelo Prefeito Municipal
de Atílio Vivacqua, por imposição do Regimento Interno, não
obedecem aos princípios e às normas constitucionais e
infraconstitucionais, as normas brasileiras de contabilidade
e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
Ademais, a meu ver, não se aplicam os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade quando há valores muito mais relevantes
envolvidos, como o respeito à lei e aos princípios republicanos.
Neste sentido, pertinente ensinamento do Ministro Carlos Ayres
Brito do Supremo Tribunal Federal:
É velando pela observância do princípio da moralidade que os
Tribunais de Contas se põem a serviço do mais expressivo conteúdo
desse princípio, que é a probidade administrativa. Cujo desrespeito
é também tipificador do crime de responsabilidade (inciso V do art.
85 da C.F.) e ensejador das seguintes sanções:
“(...) suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” (ξ 5
do art. 37 da mesma Carta Federal).
Numa República, impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo
aquele que tenha por competência (e consequente dever) cuidar de
tudo que é de todos, assim do prisma da decisão, como do prisma
da gestão. E tal responsabilidade implica o compromisso da melhor
decisão e da melhor administração possíveis.
Donde a exposição de todos eles (os que decidem sobre a
“res publica” e os que a gerenciam) à comprovação do estrito
cumprimento dos princípios constitucionais e preceitos legais que
lhes sejam especificamente exigidos. A começar, naturalmente,
pela prestação de contas das sobreditas gestões orçamentária,
financeira, patrimonial, contábil e operacional.
Tamanha é a importância da prestação de contas, no espectro
republicano, que o Texto Magno a positivou na sobranceira posição de
“princípio” (art. 34, inciso VII, alínea d), garantindo-se a efetividade
desse princípio com os atos de intervenção da União no governo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que venham a fazer
parte de Território Federal (art. 35, inciso II), tanto quanto com a
intervenção dos Estados nos respectivos Municípios (art. 35, inciso
II, ainda uma vez).
Essa responsabilidade jurídica pessoal (verdadeiro elemento
conceitual da República enquanto forma de Governo) que demanda
ou que exige, assim, todo um aparato orgânico-funcional de controle
externo.
E participando desse aparato como peça-chave, os Tribunais de
Contas se assumem como órgãos impeditivos do desgoverno e da
desadministração.
Seguindo sua linha de raciocínio, Ministro Ayres Brito prossegue a
basilar lição sobre o papel do Estado, enquanto ente abstrato e a
necessidade de controles eficazes:
O Estado, entendido como ente abstrato, abrangendo todo o aparato
estatal, está fundado na democracia e na satisfação dos direitos
fundamentais. Está presente no exercício da cidadania, que é
a participação popular na atividade estatal por meio dos direitos
políticos que a lei faculta.
O Estado é obrigado a promover o bem comum, atender as
necessidades básicas do povo, tais como segurança, saúde,
educação, justiça, moradia, alimentação, lazer e cultura.
Para fazê-lo, o Estado depende de muitos recursos, arrecadados
por meio dos impostos que o povo paga. Ao receber e gastar
tais recursos nas finalidades a que se destinam, o Estado exerce
complexa atividade financeira.
Como o cidadão tem o direito de saber se os recursos advindos
da tributação estão sendo aplicados de forma correta, produtiva e
lícita, as contas públicas precisam ser e estar permanentemente
controladas.
O Estado depende de controles eficazes, adequados, que garantam
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o exercício constitucional, regulem a democracia e preservem a
ordem jurídica, a autonomia e a independência dos poderes e sua
relação entre eles, de forma equilibrada.
Quanto maior o desenvolvimento democrático de um Estado mais
eficiente precisa ser o controle das suas finanças públicas.
Portanto, dissentindo do Eminente Relator, podemos afirmar
que o indicativo de irregularidades constatado pela área técnica
trata-se de grave infração à norma constitucional, legal e
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária
e patrimonial.
3 - DISPOSITIVO
Depreende-se das evidências trazidas pela instrução prolatada pela
área técnica que as demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal
de Atílio Vivaqua, referentes ao exercício de 2010, não se apresentam
de forma consistente e contemplam falhas que representam grave
infração à norma constitucional, legal e regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial,
nos termos do artigo 80, III da Lei Complementar 621/2012.
Na mesma esteira fica caracterizado que o respectivo sistema
contábil não está consistente para fornecer, nos termos da legislação
vigente, informações fidedignas e tempestivas para fins de subsidiar
a tomada de decisões.
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
pedindo vênia por dissentir do que propõe o eminente Conselheiro
Relator, VOTO no sentido de que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I - Sejam mantidas as irregularidades dos seguintes itens:
5.2.1 Relatório conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, ou equivalente. (item 1.2 da ICC)
Base Legal: Artigo 127, inc. V e art. 128, da Resolução TCEES nº.
182/2002.
5.2.2 Divergência entre o montante dos Restos a Pagar, inscritos no
Balanço Financeiro e o apontado na Relação de Empenhos a Pagar.
(item 2.3 da ICC). Base Legal: Art. 103, parágrafo único, da Lei
4.320/64.
5.2.3 Inconsistência no balancete de verificação acumulado
consolidado do Município, detalhado até o nível de conta contábil
de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando
o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final. (item
2.7 da ICC).Base Legal: Art. 127, inciso VI, da Resolução TCE/ES
nº. 182/02.
5.2.4. Inconsistência na Demonstração das Variações Patrimoniais
(ANEXO 15) (item 2.8 da ICC)
5.2.5. Divergência entre o saldo final da dívida fundada registrado
na Demonstração da Dívida Fundada e o montante constante no
Balanço Patrimonial. (item 2.9 da ICC). Base Legal: Art. 127, inciso
I, da Resolução TCE/ES nº. 182/02.
5.2.6. Inconsistência no balancete da execução orçamentária do
mês de dezembro, demonstrando a movimentação consolidada
das receitas e despesas com o valor da previsão orçamentária, a
movimentação dos créditos adicionais e os valores acumulados no
exercício de empenho, liquidação e pagamento. (item 2.10 da ICC).
Base Legal: Art. 127, inciso VII, da Resolução TCEES nº. 182/2002.
5.2.7. Inconsistência no demonstrativo da dívida ativa, tributária e
não tributária. (item 2.11 da ICC). Base Legal: Art. 127, inciso X, da
Resolução nº. 182/2002.
5.2.8. Inconsistência no demonstrativo segregando a receita
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a
remuneração paga aos servidores públicos, identificados por Poder.
(item 2.12 da ICC). Base Legal: Art. 127, inciso XIV, da Resolução
nº. 182/2002.
5.2.9. Inconsistência no Movimento de restos a pagar, destacandose os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos
a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em:
processados e não processados, por exercício, por credor e por
função e subfunção. (item 2.13 da ICC). Base Legal: Art. 127, inciso
II, alínea “a”, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.10. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte
registrado no Balanço Patrimonial e o constante no Demonstrativo
da Dívida Flutuante. (item 2.14 da ICC). Base Legal: Art. 127, inciso
I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.11. Divergência entre os valores constantes no Balanço
Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante (item 2.15 da
ICC). Base Legal: Art. 127, inciso I, da Resolução nº. 182/2002.
5.2.12. Publicação e Remessa do Relatório de Gestão Fiscal (item
2.17 da ICC). Base Legal: § 2º, do art. 55, da LRF.
II - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas
do Município de Atílio Vivácqua, exercício de 2010, sob a
responsabilidade do senhor JOSÉ LUIZ TORRES LOPES.
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III - Que esta Corte determine ao gestor atual e ao contabilista
responsável pela Prestação de Contas, com fundamento nos artigo
57, inciso III, e art. 105, da novel LC 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES) a adoção das seguintes medidas:
- Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC
Nº. 1.132/08) e que observe os procedimentos técnico-contábeis
de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos
Itens 31/36 da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC n° 1330/2011.
- Que proceda à implantação de um sistema de controle interno, nos
moldes do que dispõem os artigos 70 e 74 da CRF/88 e nos termos
propostos na Resolução TC nº 227/2011.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1671/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e quatro de setembro de dois mil e quatorze, por maioria, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Atílio Vivácqua a aprovação
com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Atílio Vivácqua, referente ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes,
2. Determinar ao atual gestor que: a) cumpra as disposições
contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº. 1.132/08), sobretudo,
naquilo que versa sobre ajustes contábeis decorrentes de exercícios
encerrados; b) proceda, no exercício corrente, a conciliação
das contas “Passivo Financeiro” e “Dívida Fundada” e realize os
lançamentos de ajustes contábil de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade; c) encaminhe a este Tribunal, por ocasião da
Prestação de Contas do exercício corrente, os esclarecimentos/
documentos através de Notas Explicativas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou
pela rejeição das contas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação 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. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
PARECER PRÉVIO TC-077/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2440/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA - EXERCÍCIO DE 2011 1) PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO
- 3) DETERMINAÇÃO - MONITORAMENTO - 4) INSTAURAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Atílio Vivácqua, relativa ao exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes, prefeito
municipal no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF/GAP. Nº
131/2012 e autuada em 30/3/2012, protocolo 004454 (fl. 01),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 317/2012 (fls. 1187/1202)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 817/2012 (fl. 1209) e Instrução
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Técnica Inicial Complementar – ITI 172/2014 (fl. 1652/1653),
da qual houve citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 1218/1588
e 1658/1688), a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
Instrução Contábil Conclusiva - ICC 228/2013 (fls. 1590/1607),
Instrução Contábil Conclusiva Complementar – ICC 267/2013
(fls. 1631/1633) e Instrução Contábil Conclusiva Complementar
– ICC 89/2014 (fls. 1692/1697), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado pelo
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7464/2013 (fls. 1628/1644),
Instrução Técnica Conclusiva Complementar ITC 3649/2014
(fls. 1699/1706) concluindo nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1 Registra-se da análise contábil que foram observados e cumpridos
os limites constitucionais mínimos de Aplicação na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, ações e serviços públicos de saúde, que
foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal e repasse
de duodécimo ao legislativo.
5.2 Na forma das análises expostas, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes
irregularidades apontadas na RTC 317/2012 e analisados na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 228/2013:
5.2.1 Nota Explicativa referente ao Saldo na conta Diversos
Responsáveis no valor de R$ 15.621,60. (item 1.10 da ICC
228/2013)
Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TCEES nº 182/2002.
5.2.2 Divergência no Saldo do Exercício Anterior e do Saldo
para o Exercício Seguinte, do Demonstrativo de Dívida Ativa
e o Balancete Analítico Contábil.(item 1.11 da ICC 228/2013)
Base Legal: Artigo 85 da lei 4.320/64.
5.2.3 Remuneração dos profissionais do magistério (item
2.2.1 da ICC 228/2013)
Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República de 1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
5.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319,
§1º, inciso IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas
do senhor José Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal frente à
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua no exercício de 2011,
na forma prevista no artigo 80, inciso III4, da Lei Complementar
nº621/2012.
5.4 Tendo em vista os indícios de irregularidades apontados no item
1.13 da ICC 228/2013, os quais noticiam lançamentos contábeis
realizados em desacordo com procedimentos corretos da prática
contábil nos exercício de 2010 e 2011, bem como a alienação de
veículos em leilão por preços inferiores ao valor de mercado e, por
fim a participação de servidores públicos no referido leilão em clara
afronta ao estabelecido no artigo 9º, inciso III5 da Lei de Licitações,
sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas determine a
instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos
aqui narrados haja vista a possível ocorrência de dano ao erário,
com fulcro no §1º do artigo 836 da LC 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
1985/2014 (fls. 1709/1711), da lavra do Exmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO da prestação
de Contas Anual, da Prefeitura de Atílio Vivácqua, referente ao
exercício de 2011.
É o relatório. Passo à análise das contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DAS CONTAS DE GOVERNO
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
PREFEITURA DE ATÍLIO VIVACQUA, referente ao exercício de 2011,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
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do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados
da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71,
I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do
Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71,
II, - de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis,
entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público, pela qual é efetuado, de modo eficiente, o registro dos
atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária,
financeira e patrimonial.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de
Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Receita Corrente Líquida
(RCL)
- Despesa Poder
Executivo
- Despesa Consolidada
(Exec/Legis)
- Dívida Pública Endividamento
- Contratação de
Operação de Crédito
- Contratação por
Antecipação de Receita
Orçamentária
- Garantias de Valores
Remessa dos dados do
RREO e RGF
Receita Bruta de
Impostos
- Manutenção do Ensino
Receita cota parte
FUNDEB
- Remuneração
Magistério

Reais
23.445.419,31

Limite

Executado

12.334.922,72 máx 54% 52,61%
12.907.043,85 máx 60% 55,05%
329.261,84
-

máx
1,40%
120%
máx 16% 0%
máx 7%

0%

Prazos cumpridos
14.848.719,71
4.515.909,50
5.113.069,59

min. 25% 30,41%

2.941.268,57

min 60% 57,52%
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Receita Impostos e
Transferências
- Despesa com Saúde
Receita Tributária
e Transferências do
exercício anterior
- Repasse duodécimo ao
legislativo
- Remuneração de
Agentes Políticos
- Resultado
Orçamentário
- Resultado Financeiro
- Resultado Patrimonial
- Resultado Nominal
- Resultado Primário
- Disponibilidade de
Caixa
- Disponibilidade Líquida
de Caixa – art. 42 da LRF

14.848.719,71
5.449.930,07
12.459.451,81

min. 15% 36,70%

871.414,44

máx. 7% 7,0%

Lei Municipal
1166/2008
Anexo 12

Em conformidade com
o mandamento legal
R$ 1.600.040,38

Anexo 13
R$ 2.783.744,54
Anexo 15
R$ 4.013.761,69
-R$ 3.788.736,18
R$ 3.218.967,82
R$ 5.943.500,09
R$ 4.466.045,71

Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2011 da
Prefeitura de Atílio Vivacqua, com as seguintes ressalvas:
O Resultado Nominal foi de (R$ 3.788.736,18), porém o Resultado
Primário foi de R$ 3.218.967,82;
Do gasto a menor com a remuneração do magistério no valor de R$
126.573,18, representando 2,48%.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e
execuções orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se,
por força do artigo 102 da Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas e
Despesas previstas em confronto com as realizadas.
As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da
Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as despesas em função
da natureza dos créditos orçamentários, suplementares, especiais e
extraordinários, vide tabela:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
RECEITAS
Receitas
Correntes
Receitas de
Capital
Soma
Déficit
TOTAL
DESPESAS
Créditos
Orçamentários/
Suplementares
Créditos
Especiais
Créditos
Extraordinários
Reservas de
Contingências
Soma
Superávit/Déficit
TOTAL

PREVISÃO
18.292.741,58

EXECUÇÃO
23.507.138,84

VARIAÇÃO %
128,51

2.674.918,42

2.033.274,24

76,01

20.967.660,00
3.749.524,61
24.717.184,61
FIXAÇÃO
24.594.284,61

25.540.413,08
- 1.600.040,38
23.940.372,70
EXECUÇÃO
23.820.372,70

121,81
- 42,67
96,86
96,85

120.000,00

120.000,00

100,00

-

-

2.900,00

-

-

24.717.184,61
24.717.184,61

23.940.372,70
23.940.372,70

96,86
96,86

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações
ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o
executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que se pode
identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu a concretização
das estimativas feitas pala Prefeitura de Atílio Vivacqua nos aspectos
de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 128,51%
da receita corrente prevista e 76,01% da receita de capital.
Entretanto, para manter o equilíbrio orçamentário do exercício,
executou 96,86% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário
obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras
arrecadações de receitas com as despesas que excederam as
realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2011, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas
totalizaram R$ 25.540.413,08, enquanto que as despesas realizadas
totalizaram R$ 23.940.372,70 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 1.600.040,38.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320
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de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e
extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e
o saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é
o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
RECEITAS
Receita
Orçamentária
Transferências
Financeiras
Receita ExtraOrçamentária
Saldo do
Exercício
Anterior
TOTAL

25.540.413,08
5.054.525,09
4.116.791,12
3.176.774,55
37.888.503,84

DESPESAS
Despesa
Orçamentária
Transferências
Financeiras
Despesa ExtraOrçamentária
Saldo p/
Exercício
Seguinte
TOTAL

23.940.372,70
5.055.249,86
2.933.086,96
5.959.794,32
37.888.503,84

A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 2.783.744,54 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e extraorçamentárias arrecadadas e as despesas
orçamentárias e extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o
saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das
Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária
e indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações
que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. De outro lado, as
variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no
Balanço Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente
patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz
o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente
exercício foi negativo (Tabela Tal resultado é somado à conta de
Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Ativo Real Líquido - 2010

23.203.179,98

Superávit Patrimonial - 2011

4.013.761,69

Ativo Real Líquido - 2011

27.216.941,67

Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou
Passivo, não representando direito ou obrigação do município,
tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e
Ativo Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo
Permanente). O Ativo Real Líquido demonstrado através do
Balanço Patrimonial Consolidado apresentou-se no valor de R$
27.216.941,67, representando uma variação percentual positiva de
14,68%.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço
Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade
de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico,
financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade
à Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
2011
ATIVO
Ativo Financeiro
Disponível
Realizável

PARTICIPAÇÃO NO
ATIVO e PASSIVO
%

10.112.020,32
10.112.020,32

33,43
33,43
-

Ativo Permanente
Bens

20.137.013,79
19.860.159,00

66,57
65,66
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Realizável a Longo Prazo 276.854,79
Créditos
Estoque

0,91
-

ATIVO REAL

30.249.034,11

100,00

TOTAL DO ATIVO

30.249.034,11

PASSIVO
Passivo Financeiro
Restos a Pagar
Depósitos

2.702.830,60
2.338.758,71
364.071,89

8,94
7,73
1,20

Passivo Permanente
Obrigações Legais e
Tributárias
Dívida Fundada

329.261,84
329.261,84

1,08
1,08

PASSIVO REAL

3.032.092,44

10,02

ATIVO REAL LÍQUIDO

27.216.941,67

89,98

TOTAL DO PASSIVO

30.249.034,11

100,00

-

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo
Financeiro no valor de R$ 10.112.020,32 e um Passivo Financeiro
no valor de R$ 2.702.830,60 , resultando num superávit financeiro
de R$ 7.409.189,72, indicando que, para abertura de créditos
adicionais no exercício de 2007, segundo estabelece o artigo 43, §
1º, inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como
fonte de recursos.
Dívida Ativa (Créditos)
Verifica-se que em 2011 o saldo da Dívida Ativa foi de R$ 276.854,79,
e comparado com os saldos do estoque da dívida ativa, verifica-se
que houve o recebimento de R$ 11.395,39, equivalente a 4,11% do
total do estoque.
Fazendo a comparação entre o recebimento da dívida ativa – R$
11.395,39 e o total da dívida ativa inscrita – R$ 168.096,15 no
exercício de 2011, verificou-se que há uma lacuna significativa entre
a inscrição e o recebimento, cujo percentual de recebimento foi de
6,77%.
O município de Atílio Vivacqua ainda não constituiu
contabilmente a Provisão para Perdas de Dívida Ativa prevista
pelo Manual da Dívida Ativa (Portaria STN 564/2004), publicado
pela Secretaria do Tesouro Nacional. Importante frisar que a
constituição da provisão não representa renúncia a direito
constituído pelo Estado, mas tão somente a aplicação do
princípio contábil da prudência (Res. 750/93 do CFC).
Conforme exposto, recomendo o registro de ajustes da
dívida ativa de acordo com os princípios de contabilidade
e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – NBCASP.
II.2.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre o
saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2011 em relação
ao apurado em 31 de dezembro de 2010, apresentando um campo
específico para a Meta de Resultado Nominal, prevista na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2011.
De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, o
município não possui dívida consolidada líquida, visto que a dívida
consolidada foi de R$ 329.261,84 e a disponibilidade líquida de caixa
do município foi de R$ 4.466.045,71.
II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as
despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma
melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente
da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador, maior
será o volume de recursos disponíveis para pagamento de serviços
da dívida ou realização de outros investimentos.
No que se refere aos valores apurados para as Receitas e Despesas
Fiscais relativos ao exercício de 2011, a Receita Primária Total
apresentou o montante de R$ 23.507.138,84 e o somatório da
Despesa Primária Total foi de R$ 23.820.372,70. Destaca-se dessa
forma, a ocorrência de Déficit Primário na ordem de R$ 313.233,86,
indicando aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos
não financeiros.
II.2.7 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
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Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas
de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em
comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de
demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no
exercício em referência a contratação de Operações de Créditos,
logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.8 - Disponibilidade de Caixa
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar
a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela
comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas
não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão
administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida
por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da
Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal,
demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus
compromissos financeiros.
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente
à execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato. Apesar da restrição
estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres
do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade
na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em
que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam
ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as
receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo
de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas
e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal
responsável.
O Município apresentou, ao final do exercício, disponibilidade de
caixa bruta na importância e R$ R$ 5.943.500,09 e obrigações
financeiras no valor de R$ 1.477.454,38. Portanto, confrontando os
respectivos valores, constata-se o registro de uma disponibilidade
de caixa líquida no valor de R$ 4.466.045,71.
II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade
premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou
o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde
o controle do endividamento público constituía preocupação central
da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária
para a consolidação da estabilidade de preços e a retomada do
desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Passo a análise das irregularidades.
II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na ITC 228/2013, quanto à
manutenção das seguintes irregularidades:
5.2.1 Nota Explicativa referente ao Saldo na conta Diversos
Responsáveis no valor de R$ 15.621,60. (item 1.10 da ICC
228/2013)
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Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TCEES nº 182/2002.
5.2.2 Divergência no Saldo do Exercício Anterior e do Saldo
para o Exercício Seguinte, do Demonstrativo de Dívida Ativa
e o Balancete Analítico Contábil.(item 1.11 da ICC 228/2013)
Base Legal: Artigo 85 da lei 4.320/64.
5.2.3 Remuneração dos profissionais do magistério (item
2.2.1 da ICC 228/2013)
Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República de 1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
Passa-se a análise de cada irregularidade.
5.2.1 Nota Explicativa referente ao Saldo na conta Diversos
Responsáveis no valor de R$ 15.621,60. (item 1.10 da ICC
228/2013)
Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TCEES nº 182/2002.
A irregularidade 5.2.1 aponta um saldo na conta “Diversos
Responsáveis” no montante de R$ 15.621,60 (quinze mil, seiscentos
e vinte e um reais e sessenta centavos). O valor corresponde a
0,05% do Ativo Real Líquido, não sendo, pelo prisma quantitativo,
impactante nas contas do município.
Porém, a conta “Diversos Responsáveis” é destinada a apuração e
ao respectivo registro de responsabilidades por danos ao erário e
abrange os possíveis créditos em favor da municipalidade que ainda
se encontram em fase de apuração, bem como aqueles que, uma
vez apurado, configuram-se como direito em favor da Administração
Pública. Não pode esse valor, mesmo sendo de pequena monta,
continuar a transitar de exercício em exercício sem o devido
tratamento contábil.
As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente
ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T
16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), figurando na norma NBC T 16.5, que trata
do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de
se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de
omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas. [grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros
e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser
realizados no exercício corrente de forma a não afetarem os
resultados do exercício corrente.
Deve assim a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, adotar providências imediatas com vistas
à apuração dos fatos e a realização dos necessários ajustes contábeis.
Lembrando, que tais ajustes deverão constar detalhadamente
em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
Diante
disso,
mantenho a irregularidade.
Entretanto,
fundamentado principalmente na análise da gestão governamental
que demonstrou o equilíbrio das contas públicas, entendo que
tal irregularidade não teve o condão de prejudicar o resultado
alcançado pelo gestor através da análise das contas.
Assim, DETERMINO ao Executivo que faça os ajustes contábeis
necessários na forma legal para a regularização dos demonstrativos
contábeis, sujeitando-se às sanções cabíveis em caso de não
cumprimento.
5.2.2 Divergência no Saldo do Exercício Anterior e do Saldo
para o Exercício Seguinte, do Demonstrativo de Dívida Ativa
e o Balancete Analítico Contábil.(item 1.11 da ICC 228/2013)
Base Legal: Artigo 85 da lei 4.320/64.
Em relação à irregularidade 5.2.2 são apontadas divergências nos
saldos iniciais e finais da Dívida Ativa. No saldo inicial é apontada
uma divergência de R$ 164.619,07 (cento e sessenta e quatro
mil, seiscentos e dezenove reais e sete centavos) que representa
0,6% do Ativo Real Líquido, já a divergência no saldo final é de
R$ 18.009,27 (dezoito mil, nove reais e vinte e sete centavos)
que representa 0,06% do Ativo Real Líquido. Tais constatações
conduzem à inevitável conclusão de que as irregularidades listadas
são incapazes de macular o sólido resultado apresentado nas contas
sob análise.
Por outro lado, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
especificamente ao Setor Público, denominadas de NBCASP (NBC
T 16.1 a NBC T 16.10), foram editadas em dezembro de 2008 pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), figurando na norma NBC T
16.5, que trata do Registro Contábil (Resolução CFC Nº. 1.132/08),
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a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
[...]
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas. [grifo nosso]
Depreende-se que os ajustes contábeis, decorrentes de erros
e omissões ocorridos em exercícios anteriores, deverão ser
realizados no exercício corrente de forma a não afetarem os
resultados do exercício corrente.
Deve assim a autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, adotar providências imediatas com vistas
à apuração dos fatos e a realização dos necessários ajustes contábeis.
Lembrando, que tais ajustes deverão constar detalhadamente
em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros
extemporâneos.
Diante
disso,
mantenho
a
irregularidade,
entretanto,
fundamentado principalmente por toda a análise da gestão
governamental que demonstrou o equilíbrio das contas públicas,
entendo que tal irregularidade não teve o condão de prejudicar o
resultado alcançado pelo gestor através da análise das contas.
Assim, DETERMINO, portanto, ao Executivo, que faça os ajustes
contábeis necessários na forma legal para a regularização dos
demonstrativos contábeis, se sujeitando as sanções cabíveis em
caso de não cumprimento.
Cabe ressaltar que além das irregularidades citadas na PCA 2011,
tanto a PCA 2009 (Processo TC nº 2623/2010), quanto a PCA
2010 (Processo TC nº 1671/2011) do município de Atílio Vivacqua
apresentam apontamentos de irregularidades de caráter contábil.
Assim, sob a responsabilidade do Sr José Luiz Torres Lopes, todas
as prestações de contas dos três primeiros anos do seu mandato
possuem problemas nas demonstrações contábeis, não sendo
cabível a tolerância de tais anomalias.
Em que pese as três prestações de contas anteriores (três primeiros
anos do mandato do Sr José Luiz Torres Lopes) apresentarem
problemas contábeis, entendo que não é o caso de penalizá-lo,
sob os registros de que não houve tempo hábil para que o gestor
fosse notificado sobre a situação dos processos dos anos anteriores.
Observe-se nesse caso, que o Processo TC nº 2623/2010 e o
Processo TC nº 1671/2011 ainda encontra-se em tramitação nessa
Corte de Contas.
5.2.3 Remuneração dos profissionais do magistério (item
2.2.1 da ICC 228/2013)
Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República de 1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
A irregularidade 5.2.3 trata de descumprimento do limite constitucional
de gastos com pagamento de profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício, conforme disposto pela EC nº
53/2006 que estipula o gasto mínimo na proporção de 60% do total
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
O RTC 317/2012 apontou que foi efetivamente aplicado o valor de
R$ 2.941.268,57 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil,
duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
quando o valor mínimo de gastos era de R$ 3.067.841,75, gerando
assim uma diferença a menor de R$ 126.573,18 (cento e vinte e
seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezoito centavos), o
que resulta em apenas 57,52% (cinquenta e sete vírgula cinquenta
e dois pontos percentuais) de gastos com magistério, abaixo do
limite constitucional de 60%. A motivação da irregularidade foi
ratificada pelas ICC 228/2013, ICC – Complementar 89/2014 e a
ITC 3649/2014, bem como pelo PPJC 1985/2014.
A defesa apresentou novas demonstrações contábeis onde afirma
ter gasto efetivamente o montante de R$ 3.446.319,45 (três
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezenove
reais e quarenta e cinco centavos) o que confrontado com a receita
cota-parte do FUNDEB geraria um percentual de 67,40% (sessenta
e sete vírgula quarenta pontos percentuais), acima, portanto, do
limite constitucional. Porém, como exposto nas justificativas da
área técnica e do Ministério Público de Contas, a mera troca de
demonstrativos contábeis não é suficiente para o afastamento da
irregularidade.
A educação é um direito do cidadão e deve ser prioridade de qualquer
governo.
Para impedir que esse preceito torna-se um discurso vazio, a
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Constituição Federal destinou ao artigo 205 o comando explicito da
importância do tema, veja:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Mais do que a citação da importância da educação, a Carta Magna
tratou de valores a serem aplicados na área. Assim, o seu artigo
212, bem como o artigo 60 do ADCT, expressaram valores mínimos
de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, de
forma a impedir a discricionariedade do gestor quanto a gastar ou
não e quanto gastar, veja:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação
desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do
art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da
educação, respeitadas as seguintes disposições: (...)
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada
Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao
pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício.
Ressalta-se que os artigos citados não são os únicos que tratam
sobre o tema “educação”, que pode ser visto sendo claramente
abordado em muitos outros dispositivos.
Saliente-se que o comando constitucional possui tamanha
importância que coube ao legislador disciplinar outras normas
ligadas à educação. É o caso da Lei nº 11494/2007 que regulamenta
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que
trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A norma detalha como deve funcionar o fundo, cabendo um olhar
diferenciado sobre o artigo 22:
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais
totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício na rede pública.
Percebe-se que como consequência do pressuposto constitucional
o legislador determinou o percentual mínimo de gasto com a
remuneração de profissionais do magistério da educação básica, não
deixando margem para a discricionariedade do gestor.
Assim, como consequência da previsão constitucional e da Lei nº
11494/2007, o gasto mínimo com profissionais do magistério da
educação não pode ser desprezado, não restada alternativa ao
gestor que deve enxergar os comandos como uma ordem que a ser
obedecida e executada. Não cumprir o gasto mínimo torna-se uma
afronta às normas estabelecidas, em especial a Carta Magna.
Em qualquer comprovação de gasto, o que se espera, no mínimo, é
a apresentação do caminho trilhado entre o recebimento do recurso
público e o encerramento das fases clássicas da despesa empenho,
liquidação e pagamento. Ao se tratar de apontamento de afronta
a Carta Magna o esforço para se mostrar o respeito à suprema lei
não pode ser apequenado, não podendo ser poupado esforço para o
saneamento de anomalias.
Ao simplesmente substituir meras peças contábeis, sem aprofundar
nas explicações necessárias ao devido esclarecimento dos fatos,
o administrador não considerou o tamanho da irregularidade, a
amplitude do ato. Dentro da esfera jurídico-administrativa, não há
ação ou omissão que justifique o descumprimento da Constituição
Federal.
O que se observa no caso concreto é o fato do gestor não ter buscado
exaurir as possibilidades de comprovação dos gastos, não tratando
a sua prestação de contas com o zelo necessário que a situação
exigia.
A respeito do tema, transcrevo trecho do voto da lavra do Exmo.
Ministro Adylson Motta, embasador da Decisão nº 225/2000-TCU-2ª
Câmara (TC-929.531/1998-1):
“A não-comprovação da lisura no trato de recursos públicos
recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na
sua aplicação. Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no
emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre
o gestor, obrigando-se este a comprovar que os mesmos
foram regularmente aplicados quando da realização do
interesse público. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
tal entendimento no Enunciado de Decisão nº 176, verbis: ‘Compete
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ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos,
cabendo-lhe o ônus da prova’. Há que se destacar, ainda, que,
além do dever legal e constitucional de prestar contas do bom
e regular emprego dos recursos públicos recebidos, devem
os gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo
entre o desembolso dos referidos recursos e os comprovantes
de despesas realizadas com vistas à consecução do objeto
acordado.” (g.n)
A decisão proferida pelo TCU destaca que ao se tratar de recurso
público recai sobre o gestor a obrigação de comprovar o gasto,
prestando contas de maneira a comprovar a realização do interesse
público.
O Tribunal de Contas de Minas Gerais também já se manifestou
sobre a forma correta de comprovação de gastos. Aliás, o assunto
naquela Corte de Contas já se tornou uma súmula demonstrando
tratar-se de tema pacificado, veja:
As despesas públicas que não se fizerem acompanhar de nota de
empenho, de nota fiscal quitada ou documento equivalente de
quitação são irregulares e poderão ensejar a responsabilização do
gestor. Súmula 93 de 23 de novembro de 2008, TCE MG
Logo, a mera substituição de peças contábeis não encontra abrigo
nas decisões apresentadas. Isso porque a prestação de contas do
uso do recurso público se reveste de importância muito maior, não
sendo um instituto “pro forma”.
A prestação de contas é o principal instrumento de controle da
gestão pública. Cabe a quem utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos a correta apresentação
justificada da forma com que geriu os recursos a si disponibilizados.
Não se trata de ato voluntário, pois não cabe ao agente responsável
a decisão sobre o que fazer. Trata-se de ato legal e obrigatório,
pilar da transparência e essencial ao cumprimento dos princípios
constitucionais.
A afronta ao limite constitucional inclusive já foi tema de julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal. Nas palavras do douto Ministro Celso
de Mello, reconhecido pela abordagem didática e esclarecedora dos
seus votos, não resta dúvida sobre o peso da afronta a Constituição
Federal, como pode ser visto a seguir:
“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à
censura jurídica - dos Tribunais especialmente - porque são írritos,
nulos, desvestidos de qualquer validade. A constituição não pode
submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao
império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela
se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a garantia mais
efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos.”
(RT 700:221, 1994. ADIn 293-7/600, Rel. Min. Celso Mello).
Cabe ressaltar ainda que o apontamento de uma irregularidade por
parte da Corte de Contas não se resume a uma simples opinião.
Trata-se do resultado de um processo que busca avaliar a prestação
de contas dos gestores sob o prisma da legalidade, da legitimidade
e da economicidade, fugindo de uma mera análise financeira e
orçamentária. Acima de tudo, trata-se da esfera competente para os
esclarecimentos sobre o uso do recurso público, seja na apreciação
das contas de governo, seja no julgamento das contas de gestão,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a conferir:
PARECER
PRÉVIO
Acórdão TCU
nº
4864/2014
Acórdão TCU
nº
4809/2014
Acórdão
TCU nº
4687/2014
Acórdão
TCU nº
2222/2014
Acórdão
TCU nº
7022/2012
Acórdão
TCU nº
5549/2010

ENTE

ANO

RELATOR

INCRA/AL

2005

Raimundo
Carreiro

INCRA/PA

2006

Walton Alencar
Rodrigues

MEC

2004

Raimundo Carreiro

CNPQ

2005

José Jorge

Prefeitura 2001
de Porto
Seguro/BA

Marcos Bemquerer

Prefeitura
de Santo
Amaro/BA

Marcos Bemquerer

2001
e
2002

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO, NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTORA DE RECURSOS
PÚBLICOS. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO
SUJEIÇÃO AO DECISUM DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIAS
DIVERSAS. EXEGESE DOS ARTS. 31 E 71 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Os arts. 70 a 75 da Lex Legum deixam ver que o
controle externo – contábil, financeiro, orçamentário, operacional
e patrimonial – da administração pública é tarefa atribuída ao
Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas. O primeiro, quando
atua nesta seara, o faz com o auxílio do segundo que, por sua vez,
detém competências que lhe são próprias e exclusivas e que para
serem exercitadas independem da interveniência do Legislativo. O
conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Executivo
é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores
de recurso público. As primeiras demonstram o retrato da
situação das finanças da unidade federativa (União, Estados,
DF e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos
de governo, dos programas governamentais, demonstram os
níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo
e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação,
gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços
Gerais prescritos pela Lei 4.320/64. Por isso, é que se submetem
ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo
Parlamento (art. 71, I c./c. 49, IX da CF/88). As segundas – contas
de administradores e gestores públicos, dizem respeito ao
dever de prestar (contas) de todos aqueles que lidam com recursos
públicos, captam receitas, ordenam despesas (art. 70, parágrafo
único da CF/88). Submetem-se a julgamento direto pelos Tribunais
de Contas, podendo gerar imputação de débito e multa (art. 71,
II e § 3º da CF/88). Destarte, se o Prefeito Municipal assume
a dupla função, política e administrativa, respectivamente, a
tarefa de executar orçamento e o encargo de captar receitas
e ordenar despesas, submete-se a duplo julgamento. Um
político perante o Parlamento precedido de parecer prévio; o
outro técnico a cargo da Corte de Contas. Inexistente, in casu,
prova de que o Prefeito não era o responsável direto pelos atos
de administração e gestão de recursos públicos inquinados, deve
prevalecer, por força ao art. 19, inc. II, da Constituição, a presunção
de veracidade e legitimidade do ato administrativo da Corte de
Contas dos Municípios de Goiás. Recurso ordinário desprovido”.
(STJ. ROMS nº 11060/GO. Rel. Min. Laurita Vaz. DJU 16/09/2002,
p. 159). (g.n)
Logo, não restam dúvidas que a irregularidade apontada não só
revela um grave ataque as normas legais como posteriormente
demonstra que a forma do gestor tentar elucidar os fatos foi ineficaz.
Mantenho assim a irregularidade, tendo em vista que ante as
exposições feitas, constata-se que o agente público não logrou
êxito em suas justificativas, não conseguindo apresentar elementos
suficientes para o afastamento da irregularidade.
II – TABELA DE PRECEDENTES
A seguir apresento os precedentes deste Tribunal, da Presidência da
República e de outros tribunais que reforçam meu posicionamento
quanto à matéria.
EMENTA

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS REPASSADOS AO MUNICÍPIO CONVENENTE. SOLIDARIEDADE. CONTAS IRREGULARES, DÉBITO E
MULTA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCRA. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. INSUFICIÊNCIA
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO TRIBUNAL A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LEI ROUANET. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS RECEBIDOS À CONTA DA LEI ROUANET. CONTAS IRREGULARES, DÉBITO E MULTA.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE DEFESA INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. DÉBITO. MULTA. IRREGULARIDADE DAS CONTAS
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO EXTINTO
FUNDEF. CONTAS IRREGULARES, COM DÉBITO E MULTA.
A ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais impõe a irregularidade das contas, a condenação ao pagamento do débito e a aplicação de
multa ao responsável.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDEF. NÃO-COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESVIO DAS
FINALIDADES PREVISTAS PELA LEI N. 9.424/1996. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO EX-PREFEITO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.
Constatada a prática de ato de gestão contrário à norma regulamentar e de dano ao erário, cabe
julgar irregulares as contas do responsável, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea c, da Lei
n. 8.443/1992, condená-lo ao pagamento do débito correspondente às parcelas cuja aplicação não foi comprovada e aplicar-lhe as multas previstas pelos arts. 57 e 58, inciso II, do
referido diploma.
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MARCOS VINICIOS VILAÇA

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A CORRETA APLICAÇÃO DE PARTE
DOS RECURSOS. REDUÇÃO DO DÉBITO IMPUTADO. CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
A apresentação intempestiva de novos elementos não afasta a ocorrência da omissão e,
por isso, não altera o julgamento pela irregularidade das contas do gestor público, ainda
que haja a demonstração, total ou parcial, da correta aplicação dos recursos.
Simão Pedro
Recurso de reconsideração – Decisão plenária condenatória – Aplicação de multa – Irregularidade
Toledo
na forma e prazo de remessa dos demonstrativos de aplicação trimestral de recursos na
manutenção e desenvolvimento do ensino e dos recursos recebidos do FUNDEF – Reforma
da decisão – Recebimento de arquivo no prazo legal – O conteúdo insatisfatório para o SIDE (Sistema dos Demonstrativos do Ensino) – Problema operacional do sistema – Multa relevada.
LUCIANO NUNES EMENTA: CONTAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
SANTOS
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PIO IX.
EXERCÍCIO 2.010. JULGAMENTO DE IRREGULARIDADE. 1) gasto com profissionais do magistério inferior ao limite legal; 2) ausência de licitação no valor de R$ 377.699,20; 3) fracionamento de despesa no montante de R$ 52.222,00; 4) falta de transparênciacom aluguel/locação/
frete de veículos no montante de R$ 523.472,61; 5) pagamentos de acréscimos moratórios com
recursos públicos no valor de R$ 49.185,59; 6) contratações por tempo indeterminado de professores substitutos e auxiliares de forma ilegal; 7) pagamento de despesas não pertinentes ao FUNDEB; 8) envio intempestivo comprovando a conciliação bancária, referente à divergência nos saldos
bancários contabilizados e os constantes dos extratos bancários; 9) irregularidades nas atuações de
acompanhamento e controle social do FUNDEB.

IV – CONCLUSÃO
A análise feita neste voto conduz às seguintes conclusões:
As demonstrações contábeis consolidadas do Município representam
a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2011, exceto pelo efeito
das recomendações constatadas, de acordo com a Lei 4.320/1964, a
Lei Complementar 101/2000 e as demais normas aplicáveis.
Os processos TC 2623/2010 (exercício 2009) e TC 1671/2011(exercício
2010) que ainda tramitam nessa Corte de Contas, também apresentam
apontamentos de irregularidades contábeis demonstrando a
reincidência da fragilidade do sistema contábil;
A mera substituição de peças contábeis não foi suficiente para
afastar a irregularidade que aponta que os gastos com profissionais
do magistério da educação básica foram abaixo do limite mínimo
estabelecido pela legislação em vigor, sendo as alegações de defesa
insuficientes para demonstrar a aplicação dos recursos públicos;
A não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos
impõe a irregularidade das contas e a aplicação de multa ao
responsável;
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29,
inciso V, da Resolução nº 261/2003, concordando com o entendimento
da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Sejam mantidas as irregularidades, as quais conforme já
fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer
os objetivos centrais da gestão governamental.
5.2.1 Nota Explicativa referente ao Saldo na conta Diversos
Responsáveis no valor de R$ 15.621,60. (item 1.10 da ICC
228/2013)
Base Legal: Art. 105, inciso VII, da Resolução TCEES nº 182/2002.
5.2.2 Divergência no Saldo do Exercício Anterior e do Saldo
para o Exercício Seguinte, do Demonstrativo de Dívida Ativa
e o Balancete Analítico Contábil. (item 1.11 da ICC 228/2013)
Base Legal: Artigo 85 da lei 4.320/64.
II – Seja mantida a irregularidade, a qual conforme já fundamentado
neste voto, afronta a legislação em vigor ao não atender
limite constitucional mínimo de gastos com profissionais do
magistério da educação básica.
5.2.3 Remuneração dos profissionais do magistério (item 2.2.1
da ICC 228/2013)
Base Legal: art. 60, inc. XII do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República de 1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas
do Município de Atílio Vivacqua, exercício de 2011, sob a
responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Lopes, com fundamento
no art. 80, III, da LC 621/2012.
IV- Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte RECOMENDAÇÃO:
Que seja realizado o registro de ajustes da dívida ativa de acordo com
os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – NBCASP.
V – Seja encaminhado ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO,
que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº.
1.132/08) e que observe os procedimentos técnico-contábeis de
estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos Itens
31/36 da NBC - ITG - 2000 da Resolução CFC n° 1330/2011.
VI - Tendo em vista os indícios de irregularidades apontados no item
1.13 da ICC 228/2013, os quais noticiam lançamentos contábeis
realizados em desacordo com procedimentos corretos da prática
contábil nos exercício de 2010 e 2011, bem como a alienação de
veículos em leilão por preços inferiores ao valor de mercado e, por
fim a participação de servidores públicos no referido leilão em clara
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

afronta ao estabelecido no artigo 9º, inciso III5 da Lei de Licitações,
determina-se a instauração de Tomada de Contas Especial para
apuração dos fatos narrados, haja vista a possível ocorrência de dano
ao erário, com fulcro no §1º do artigo 836 da LC 621/2012.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2440/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e dois de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Atílio Vivácqua a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua,
referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. José
Luiz Torres Lopes, com fundamento no artigo 80, inciso III da Lei
Complementar nº 621/2012;
2. Recomendar ao atual gestor para que seja realizado o registro de
ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios de contabilidade
e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
NBCASP;
3. Expedir ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua a
seguinte determinação, que deverá ser objeto de monitoramento:
3.1 Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC
Nº 1.132/2008) e que observe os procedimentos técnico-contábeis
de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos
itens 31/36 da NBC - ITG – 2000 da Resolução CFC nº 1330/2011;
4. Determinar ao atual Prefeito do Município de Atílio Vivácqua/ES
que instaure procedimento de Tomada de Contas Especial, tendo
em vista os indícios de irregularidades apontados no item 1.13 da
ICC 228/2013, os quais noticiam lançamentos contábeis realizados
em desacordo com procedimentos corretos da prática contábil
nos exercícios de 2010 e 2011, bem como a alienação de veículos
em leilão por preços inferiores ao valor de mercado e, por fim, a
participação de servidores públicos no referido leilão em clara afronta
ao estabelecido no artigo 9º, inciso III da Lei de Licitações, visando à
apuração dos fatos narrados, haja vista a possível ocorrência de dano
ao erário, com fulcro no § 1º do artigo 836 da Lei Complementar
621/2012;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação 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, 22 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
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-811/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1881/2012
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO/2011
RESPONSÁVEL - SÉRGIO BIANCHI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2011 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - 1)
CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - 2)
RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Alfredo Chaves, em que, conforme Decisão Preliminar TC
52/201 (fl.213), este Tribunal de Contas, na forma do art. 157 § 3º
de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição das alegações de
defesa e pela notificação do responsável, senhor Sergio Bianchi,
para que no prazo de 30 dias, recolhesse a importância devida, no
valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) correspondentes
a 4.546 VRTE.
Regularmente notificado da Decisão, conforme Termo de Notificação
nº 52/2014 (fl. 213), o responsável fez protocolizar nesta Corte
alegações de defesa (fl. 217-220).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão preliminar 52/2014, com fundamento no art. 157, § 3º
do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução 261/2013 – tem
por objeto o saneamento do processo, na forma do § 4º do mesmo
artigo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de
defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e a
inexistência de irregularidade grave nas contas, como se configurou
no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual enseja o
julgamento pela regularidade com ressalva das contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso, na forma
do art. 398, III do Regimento Interno.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida, o
Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos de sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, as alegações de defesa trazidas aos autos não
atendem aos termos da notificação e não devem ser conhecidas,
porque a decisão preliminar já havia rejeitado a defesa do
responsável e somente após o julgamento de mérito da prestação
de contas se abrirá a oportunidade processual de novas alegações,
dessa vez sob a forma de recurso.
Caberia ao agente responsável, tomando ciência da rejeição de suas
alegações de defesa, recolher a importância devida. Como não o fez,
passa-se ao julgamento de mérito.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
n.º 621/2012, corroborando o entendimento contido na Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 1032/2014 do Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas – NEC – e na manifestação MMC 718/2014 do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.2.1 Por que sejam julgadas IRREGULARES as contas do Senhor
Sérgio Bianchi, Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves no
exercício de 2011, pelo cometimento de irregularidade que causou
dano injustificado ao erário disposto no item 4.2.1 da Instrução
Técnica Conclusiva 1032/2014, condenando-o ao ressarcimento
no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) equivalentes
a 4.546 VRTE e aplicando-lhe multa de R$ 4.800,00, equivalentes
a 2.267,35 VRTE, com base no art. 96, III da Lei Complementar
32/1994 c/c art. 166, II da Resolução 182/2002.
3.2.2 Por que seja expedida recomendação ao atual gestor da
Câmara Municipal de Alfredo Chaves para que passe a realizar
o registro em ficha individual das aquisições de bens para o
almoxarifado e que as baixas ocorram somente nas solicitações
feitas pelos usuários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1881/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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primeiro de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
Sr. Sérgio Bianchi, Presidente da Câmara Municipal à época, pelo
cometimento de irregularidade que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 4.2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
1032/2014, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) equivalentes a 4.546 VRTE
e aplicando-lhe multa de R$ 4.800,00, equivalentes a 2.267,35
VRTE, com base no artigo 96, inciso III da Lei Complementar
32/1994 c/c o artigo 166, inciso II da Resolução 182/2002;
2. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves para que passe a realizar o registro em ficha individual das
aquisições de bens para o almoxarifado e que as baixas ocorram
somente nas solicitações feitas pelos usuários;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun 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
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-818/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8131/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - ÉLISON CÁCIO CAMPOSTRINI
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB-ES
15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB-ES 16.046)
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - EXERCÍCIO DE 2009 - 1)
IMPROCEDÊNCIA - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Denúncia (fls. 01) apresentada nesta
Corte de Contas em 10/12/2009 em face de Élison Cácio Campostrini
– Prefeito do Município de São Domingos do Norte no exercício de
2009, em que aponta supostas irregularidades na condução do leilão
extrajudicial de bens do município, ocorrido no dia 07/12/2009.
O denunciante noticia o seguinte: “...veículos e equipamentos foram
vendidos abaixo do lance mínimo, visando favorecer um poderoso
grupo empresarial de São Domingos do Norte”, e que “a maioria das
máquinas e veículos encontrava-se em bom estado de uso”.
Na forma da manifestação do Conselheiro Relator (fls. 11), o
expediente foi recebido como denúncia e foi solicitada a apuração
dos fatos por meio de Auditoria Especial.
Contudo, em razão do grande número de auditorias ordinárias e
do acúmulo de trabalho a realização da auditoria especial restou
inviabilizada conforme noticiado na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 193/2012 (fls. 21/25) elaborada pela então 5ª Controladoria
Técnica, na data de 11/09/2012, onde se opinou pela notificação
do senhor Élison Cácio Campostrini, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, prestasse informações sobre os fatos alegados na denúncia e
encaminhasse cópia integral do processo administrativo do Leilão
nº 001/2009.
Acompanhando a sugestão da área técnica, decidi citar o responsável,
na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 109/2012 (fl.
28), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, prestasse
esclarecimentos e encaminhasse os documentos que reputasse
pertinentes à sua defesa.
Atendendo ao Termo de Citação de fl. 29, foi apresentada
pelo defendente a justificação de fls. 35/53, acompanhada da
documentação de suporte (fls. 54/176).
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Seguindo os trâmites regimentais, os autos foram submetidos à
análise da então 5ª Controladoria Técnica, que elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI 96/2013 (fls. 179/192), datada de 21/02/2013,
em que ficou registrado que o fato ocorreu em 2009 e diante da
impossibilidade de mensurar a real situação dos bens leiloados, não
seria possível concluir pela ocorrência de prejuízo ao erário.
Porém, foi apontada a presença do indício de irregularidade:
“alteração do edital de leilão sem a devida republicação e reabertura
de prazo”, com infringência ao artigo 21, § 4º da Lei nº 8.666/93,
razão pela qual foi sugerida a citação do senhor Élison Cácio
Campostrini para se manifestar a respeito.
Após regular citação do responsável, na forma da Decisão
Monocrática Preliminar TC 138/2013 (fls. 194) e justificativas
apresentadas (fls. 207/224), a defesa foi submetida à análise técnica
conclusiva, elaborando-se a Instrução Técnica Conclusiva ITC
nº 1797/2013 (fls. 229/246) pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC, cujas irregularidades foram mantidas,
apresentando a seguinte proposta:
“[...]
3 CONCLUSÃO
3.1 Trata-se de Denúncia apresentada pelo senhor Manoel Pereira
da Silva, referente ao exercício de 2009, onde noticia supostas
irregularidades na condução do Leilão nº 001/2009, promovido
pelo Município de São Domingos do Norte, quais sejam: a) que
os veículos e equipamentos teriam sido vendidos no Leilão abaixo
do lance mínimo; b) que a venda, abaixo do lance mínimo, visou,
beneficiar grupo empresarial da localidade; c) que os veículos e
máquinas vendidos encontravam-se em bom estado de uso.
3.2 Submetidos os autos ao crivo da 5ª Controladoria Técnica,
concluiu-se que, em virtude do fato ter ocorrido em 2009 e
diante da impossibilidade de mensurar a real situação dos bens
leiloados, não seria possível apontar-se a ocorrência de prejuízo
ao erário, donde se deduz que a denúncia foi considerada
improcedente. Entretanto, foi apontada a presença do seguinte
indício de irregularidade: “alteração do edital de leilão sem a devida
republicação e reabertura de prazo”, com infringência ao artigo 21, §
4º da Lei nº 8.666/93. Tal inconsistência foi indigitada na Instrução
Nº Lote
Descrição
01
Retroescavadeira
FB-SO
Fiatallis
B809TMOO730335752

-

02

Retroescavadeira
SHK73898

ano

03
04

Patrol motoniveladora 120 G - Ano 94 nº série HDO 2113
Pá Carregadeira Michigam 55 G nº série 42475/770 - ano
1993
Ônibus M. Bens 1318 - ano 1989
Ducato Combinato ano 2001- Placa MQT 4671
Gol 1.0 ano 2005/2006 - placa MQM 0747
Santana 2.0 ano 2005 placa MPD 8480
Toyota Cinza ano 96/96 placa JLM 8796
Kombi ano 2003 placa MSJ 4776
Ducato cargo 2004 placa MPF 3640
Fiat uno ano 2003 placa MPF 3670
Fiat Uno ano 2002 placa MTJ 9223
Fiat Uno ano 2006 placa MQM 0744
Tanque de Ferro latão 8.000 litros.

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
27

416

Cartepillar

-

Ano
1999

98
nº

Valor Edital
Série R$ 40.000,00

Valor reavaliado
R$ 23.600,00

Diferença
41%

Valor arrematado
R$ 23.600,00

série R$ 50.000,00

R$ 30.000,00

40%

R$ 30.000,00

R$ 65.000,00
R$ 100.000,00

R$ 50.000,00
R$ 60.000,00

23,07%
40%

R$ 50.000,00
R$ 60.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0%
30%
46%
26,92%
38,46%
42,85%
50%
0%
0%
0%
21,85%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
0
0
R$

VALOR TOTAL:

Conforme consta da Ata, a justificativa para reavaliação dos bens foi
“porque a venda desses veículos era condição fundamental para que
a Prefeitura Municipal pudesse adquirir novos veículos e pudesse
iniciar seus trabalhos que até então estavam sendo bastante
comprometidos e muito oneroso, pois os veículos existentes não
suportavam mais nenhum tipo de manutenção”.
Em matéria de defesa, o responsável, em sede de preliminar alega
que a denúncia não deve ser conhecida, em razão da ausência dos
requisitos.
Quanto ao mérito, aduz em síntese que as supostas irregularidades
narradas na peça inaugural que diz respeito ao leilão de bens do
município realizado em 2009 ocorreram no primeiro ano de mandato
do senhor Élison Cácio Campostrini como Prefeito Municipal. Assevera
a defesa que o justificante teria “(...) herdado uma Administração
Pública absolutamente sucateada”.
Prossegue argumentando que à época o Município estava sob a
vigência de Estado de Emergência em virtude de fortes chuvas
precipitadas sobre a zona urbana e rural da localidade, decretado
pelo Município (Decreto nº 973/2009 – fls. 59-61) e homologado
pelo Governador do Estado através do Decreto nº 1204-S/2009 (fl.
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Técnica Inicial ITI 96/2013, culminando na citação do gestor
apontado como responsável, senhor Élison Cácio Campostrini.
3.3 As questões de fato e de direito foram aqui examinadas e
relatadas, tendo-se chegado ao entendimento de que deve ser
mantida a irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial
ITI 96/2013, acima referenciada.
3.4 Dessa forma, diante do preceituado no art. 79, inciso III2, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.4.1 rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Élison Cácio Campostrini, confirmando-se a irregularidade analisada
no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo-se,
ao Plenário desta E. Corte de Contas, a aplicação de multa, com
fundamento nos artigos 623 e 96, inciso II4, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
3.4.2 que seja dada ciência ao Denunciante do Acórdão a ser
proferido, conforme preconiza o §3º5, do artigo 91, da Resolução
TC 182/2002 (Regimento Interno do TCEES).”
Em seguida manifestou o Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer PPJC nº 2924/2014 (fls. 250/251), da lavra do
ilustre Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, encampando in
totum os termos da ITC nº 1797/2013.
Desta feita, os autos foram remetidos ao meu Gabinete, para
apreciação e julgamento.
É o relatório. Passo a análise.
I – FUNDAMENTAÇÃO
I.1 – ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO SEM A DEVIDA
REPUBLICAÇÃO E REBAERTURA DE PRAZO
A irregularidade tratada na ITI 96/2013 (fls. 179/192) diz respeito
ao descumprimento do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, uma vez que
houve alteração do edital de leilão sem a devida republicação.
Consoante se depreende da Ata da 2ª Reunião da Comissão de
Avaliação dos Veículos (fls. 63) realizada dia 07/12/2009, em razão
da não manifestação de interesse dos presentes, o que poderia
frustrar o leilão, a Comissão resolveu, com base no princípio da
economicidade, rever os valores dos bens, tendo sido apresentado
os seguintes preços reavaliados para os bens leiloados:

2.000,00
20.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
14.000,00
10.000,00
10.000,00
8.500,00
15.000,00
3.200,00

2.000,00
14.000,00
8.000,00
9.500,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
8.500,00
15.000,00
2.500,00

R$ 378,700,00 R$ 254,100,00

3.500,00
14.000,00
8.000,00
9.500,00
8.000,00
8.500,00
5.000,00
5.500,00

2.500,00

R$ 228,100,00

58).
Sustenta que “(...) o Leilão foi a forma pela qual o Governo
Municipal encontrou para solucionar os problemas da calamidade
pública, tendo os recursos sido fundamentais para contrapartida na
aquisição de maquinários novos, recuperação de outros, essenciais
para recuperação do Município”.
Noticia que no dia da realização do Leilão, “(...) em decorrência do
sobrepreço — avaliação equivocada (...) nenhum dos participantes
demonstraram interesse no processo licitatório, razão pela qual a
própria comissão de licitação reconheceu que os preços não refletiam
os valores dos bens”.
Nesse ínterim, o defendente passa a sustentar que a reavaliação
dos bens foi necessária que, segundo sua ótica, havia sido realizada
“(...) de forma equivocada”, em especial pela situação dos bens
(...)”.
Argumenta que não houve ato praticado pelo defendente (então
Prefeito do Município), mas sim “(...) ação conjunta da comissão
de avaliação que buscou solucionar o impasse (preços que não
refletiam o estado real dos bens a serem leiloados) (...)”. Continua
aduzindo que o Leilão realizado não beneficiou grupo empresarial,
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“(...) pois os equipamentos eram sucatas, bem como consta a lista
dos arrematantes (...)”.
Aduz, que os recursos auferidos com o Leilão foram de fundamental
importância para implantação do “(...) plano de metas traçado entre
Governo do Estado (...) e o Município (...) para o enfrentamento da
crise”.
Por fim, sobre o apontamento da Área Técnica referente à suposta
“alteração do edital sem a devida republicação e reabertura de
prazo”, traz o defendente os seguintes argumentos:
“Conforme se depreende da análise realizada pela equipe técnica
deveria ter a Administração Pública realizado a suspensão do
certame, realizando nova avaliação, republicado o edital, enfim,
deveria ser feito todo o percurso de uma nova licitação.
A área técnica aponta que a conduta da Administração Pública
não se justifica em razão das explicações prestadas, bem como
a situação verificada causa dúvidas quanto a diversos princípios
básicos da administração, a exemplo da legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa e
principalmente, na visão da área técnica, o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
Tecnicamente falando todos os apontamentos suscitados pela área
técnica fazem referencia à deficiência ou, no dizer da área técnica,
ausência de republicação do edital, bem como a reabertura do prazo
para realização certame.
O primeiro ponto que precisa ser fixado é afeto a situação calamitosa
vivida no Município de São Domingos do Norte. A segunda questão
refere-se ao fato de que a efetivação do Leilão era condição “sine
qua non” para a adoção do plano de estratégia de enfrentamento
da calamidade pública vivenciada pela Municipalidade. A terceira
questão refere-se ao fato de que a decisão foi um ato motivado,
justificado e adotado pela Comissão responsável pelo Leilão. A quarta
questão refere-se ao fato de que licitação, além de fundamental para
a solução da situação de Estado de Emergência, foi vantajosa para a
administração pública, vez que se desfez ela de sucatas, inoperantes
e que a manutenção se revelou impossível e impraticável.
Acerca do processo licitatório é crucial informar que lhe foi dada ampla
e irrestrita divulgação, sendo certo de que todos os interessados
estavam presentes no dia da realização do certame. Assim, não
há que se falar em ausência de publicidade aos interessados em
realizar a aquisição dos produtos que estavam a ser leiloados.
A questão a ser discutida é justamente quanto a necessidade de
republicação ou não dos novos valores de avaliação. Ora, como
estavam todos os presentes (interessados na aquisição), bem como
o leilão foi ato conseqüente e que todos estavam presentes, não há
que se falar em prejuízo a quem quer que seja.
De outro modo também é importante ter em mente que as regras
previstas na Lei de Licitações não são aplicáveis ou até mesmo
possuem sua aplicabilidade reduzida quando presente situações de
calamidade pública devidamente reconhecida. Nesse sentido, veja o
que prevê o próprio ordenamento jurídico (Lei das Licitações):
(...)
(Nota: a defesa cita os seguintes dispositivos da Lei nº 8.666/93:
art. 22, seus incisos e parágrafo 5º; art. 24, incisos III, IV, V, VII
e X).
(...)
Conforme é possível se depreender dos autos o Município de São
Domingos do Norte vivia uma situação de calamidade pública
devidamente reconhecida. De igual modo a alienação dos bens era
de suma importância para a solução dos problemas.
Assim, a mesma regra que se aplica para aquisição (regras de
licitações) também se aplica as alienações (regras de licitações),
até porque a legislacão é única. Ora, nobre conselheiro, o preço
foi devidamente avaliado pela comissão que justificou todos os
seus atos. Assim, poderia a Administração Pública alienar bens
diretamente, uma vez tendo as devidas justificativas. No entanto,
o Município seguiu piamente e ordenamento jurídico e realizou o
Leilão.
Registra-se que no caso dos autos não há qualquer ato de infração
ao ordenamento jurídico, sendo certo que a comissão acabou por
seguir diversos preceitos normativos constantes da própria lei de
licitações, bem como princípios constitucionais. “
Em sede de considerações finais sustenta que, embora tenha sido
responsabilizado o defendente, todos os atos foram realizados pela
Comissão de Leilão.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, na
ITC n° 1797/2013 (fls. 229/246) entendeu que a denúncia deve
ser conhecida e opinou pela manutenção da irregularidade pelo fato
de que o “Prefeito Municipal e ora defendente não nomeou, como
afirma equivocadamente, uma “Comissão de Leilão”, mas sim, uma
“Comissão de Avaliação de Veículos destinados a Leilão”, como se
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pode verificar da Portaria, tombada sob o número 5.565/2009,
juntada à fl. 111 deste caderno processual”.
E, a respeito da alegação de ausência de responsabilidade do
Prefeito Municipal, opina a área técnica que a responsabilidade é
do ordenador de despesas, uma vez que “o contrato de prestação
de serviços (fls. 157-159) firmado entre o Município (Contratante)
e a senhora Hidirlene Duszeiko (Contratada) dispõe em sua cláusula
quarta, de maneira expressa, que a responsabilidade da contratada
se limitaria a prestar os serviços de leiloeira, já o contratante
(Município representado por seu Prefeito Municipal) se obrigaria
“(...) a adotar todos os procedimentos necessários e exigidos pela
Lei 8.666/93 e suas alterações, para a realização do leilão”.
Por fim, alega que “não merece prosperar a alegação de que houve
satisfatória publicidade no certame em razão de que todos os
interessados estariam presentes ao evento, sendo desnecessária a
republicação do edital com os novos valores de avaliação”, e que
“não se afigura razoável a alegação de que a urgência conferida
ao leilão – ao ponto de suprimir-se a necessária republicação
do edital em virtude de sua significante alteração – se deveu à
imprescindibilidade da compra de maquinário novo.
O MPEC, por meio do parecer PPJC 2924/2014 (fls. 250/251) da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira acompanhou in
totum os argumentos da área técnica.
Verifico que algumas considerações se mostram necessárias, com
o enfrentamento da matéria suscitada, 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 da
irregularidade aqui tratada.
Destaco que a irregularidade acima identificada decorre de
infringência à lei de licitações e contratos (Lei 8.666/93), pois a
falha identificada se relaciona a atribuição de responsabilidade,
a um ver, da leiloeira e não especificamente do Prefeito, pois, na
forma do documento de fls. 150, a leiloeira oficial providenciou a
devida publicação do Edital (fls. 151-154).
Entendo que, o presente caso, envolve 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.
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
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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
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
do 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
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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.
E, 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
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 e
diante do fato de que o responsável não concorreu para a
ocorrência do ato, 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 na irregularidade encontrada, segundo critérios
de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106, 4106.1, 4106.2 e
4106.3), justificativa suficiente para refazer a instrução processual,

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
de forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais,
legais e regimentais acima apresentadas e em razão da iminência
da prescrição;
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 as contas do gestor.
Assim, como não identifiquei materialidade grave para chamar
possíveis responsáveis e como não foi comprovado dano ao
erário, sendo que o objetivo do leilão foi almejado, pois os bens
foram vendidos, sem haver qualquer comprovação nos autos de
que os preços praticados trouxeram prejuízo ao erário, afasto a
responsabilidade do gestor.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, divergindo da Área Técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte decisão:
I - Acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr.
Élison Cácio Campostrini, Prefeito do Município de São Domingos
do Norte no período auditado, afastando sua responsabilidade em
relação à irregularidade descrita no item 2.1 da ITC 1797/2013
(Alteração do leilão sem a devida republicação e reabertura de
prazo);
II – Pela IMPROCEDÊNCIA da denúncia, com base no art. 95, inc.
I da Lei Complementar nº 621/2012;
III – encaminhar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte a seguinte determinação:
- Cumpra fielmente a regra do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93,
observando que qualquer modificação no edital exige divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8131/2009,
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 quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Considerar improcedente a presente Denúncia, com base no
artigo 95, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte que cumpra fielmente a regra do artigo 21, §
4º da Lei 8.666/93, observando que qualquer modificação no edital
exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e 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, 1º 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:
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DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-953/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3596/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º, 5º E 6º
BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - ROBERTO COELHO DO CARMO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (4º, 5º E 6º
BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013) –
SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 4º, 5º, 6º bimestres e meses 13 e 14 do exercício de
2013 do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 173/2014 (fls.
11), a área técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Norte apresentou o arquivo referente à Prestação de
Contas Bimestral do 4º, 5º, 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2013,
dada a perda do objeto, sugere-se 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-3596/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, em
decorrência do saneamento da omissão no envio da Prestação de
Contas Bimestral referente ao 4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e
14 do exercício de 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus
do Norte, de responsabilidade do Sr. Roberto Coelho do Carmo,
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. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro 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-954/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6566/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - LUÍS CLÁUDIO COAN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 2º BIMESTRE
DE 2014 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 2º bimestre do exercício de 2014 do Fundo Municipal
de Saúde de Itarana.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 188/2014 (fls.
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12), a área técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de
Itarana apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas
Bimestral do 2º bimestre 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 Luis Henrique
Anastácio da Silva 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-6566/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
em decorrência do saneamento da omissão no envio da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 2º bimestre do exercício de 2014,
do Fundo Municipal de Saúde de Itarana, de responsabilidade do Sr.
Luís Cláudio Coan, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e 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, 05 de novembro 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-664/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6869/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - JOADIR LOURENÇO MARQUES
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - EXERCÍCIO DE 2009 1) REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - 2) MULTA - 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 Laranja da Terra, referente ao
exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor Joadir Lourenço
Marques, Prefeito Municipal.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria 263/2010 (fls.
01/04), a 4ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório
de Auditoria Ordinária RA-O 224/2010 (fls. 08/42 e documentos
às fls. 43/1009), cujos indícios de irregularidades foram apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 (fls. 1011/1042),
ensejando a Decisão Preliminar TC 011/2012 (fl. 1049) pela
citação do agente responsável, cujas justificativas são juntadas
tempestivamente às fls. 1055/1070, com documentos de suporte
às fls. 1071/1132.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 4149/2012 (fls. 1135/1198), opinando pela
manutenção das seguintes inconsistências apontadas em auditoria:
1.1.1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por
meio de pessoa interposta (Referência: item 1.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.2 - Ausência de realização de consulta ao conselho
municipal de saúde (Referência: item 1.2 da Instrução Técnica
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Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 10, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº
9.790/99.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações,
pelo parceiro público, constantes nos Termos de Parceria
nº 001/2009 e nº 002/2009 (Referência: item 1.3 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 11, da Lei Federal nº 9.790/99 e na cláusula
terceira dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.4 - Ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do contrato – Ausência de
controle sobre execução dos contratos (Referência: item 2.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70, §
único da CRFB/88 e à cláusula décima do contrato administrativo nº
40/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município
– ausência de concurso público (Referência: itens 3 e 3.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal,
c/c art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008 e art. 2º da Lei Municipal
nº 813/2008.
OBS: Afastamento quanto à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008
e 813/2008 e manutenção quanto à inobservância ao disposto no
artigo 37, inciso II, da CF/88.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (Referência:
item 4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.7 - Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade (Referência:
item 5.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas às fls.
1202/1219, 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 4149/2012 e na manifestação do Procurador
de Contas Luís Henrique Anastácio da Silva abaixo transcritas:
- Instrução Técnica Conclusiva 1.1 - Análise dos itens considerados irregulares no relatório
de auditoria ordinária RA-O 224/2010, relativo ao exercício
de 2009 e respectivas justificativas apresentadas:
1. Contratação indireta de profissionais da saúde por meio
de pessoa interposta (Referência: item 1.1 da Instrução Técnica
Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
1.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
“1 – Contratação de OSCIP para Operacionalização do Programa de
Estratégia da Saúde da Família (PSF) e Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar
A Administração Municipal, respaldada na Lei Federal nº 9.790/99,
firmou, nos autos do processo administrativo nº 001/2009, os
Termos de Parceria nº 001 e 002/2009 com a ORDESC – Organização
para o Desenvolvimento Social e Cidadania, OSCIP – Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, devidamente qualificado pelo
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Ministério da Justiça, objetivando a operacionalização e execução do
Programa de Estratégia da Saúde da Família (PSF), o atendimento
ambulatorial através de plantões médicos e atendimento hospitalar,
programas esses aderidos pelo município junto ao Ministério da
Saúde, no decorrer do exercício de 2009.
A operacionalização e execução dos programas objeto do termo
de parceria orientaram-se com base no Plano de Trabalho, o qual
previa, dentre outras ações, a contratação e o pagamento de pessoal
necessário para o desempenho das atividades inerentes à execução
do respectivo termo.
As justificativas apresentadas pela administração para fundamentar
a realização do termo de parceria levaram em consideração o
entendimento proferido pelo Tribunal de Contas da União e pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, os quais tem
considerado legal a contratação indireta dos profissionais para
atendimento aos programas de estratégia da saúde da família,
mediante a celebração de contrato de gestão com organização
social ou termo de parceria com organizações da sociedade civil
de interesse público, nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999.
(Acórdão 1840/2005 – Primeira Câmara TCU)
Esta Corte de Contas, por sua vez, manifestou seu entendimento
através da Resolução TC nº 216/2007 no sentido de orientar que
os serviços de saúde, aí compreendidos aqueles decorrentes dos
programas que integram a Estratégia da Saúde da Família, devem
ser exercidos diretamente pelo Município, não se admitindo sua
delegação, julgando inadequadas as contratações realizadas por
meio de contratos de gestão ou termos de parceria firmada com
Organizações Sociais, dentre elas OSCIP´s. Neste entendimento,
temos caracterizado o indício de irregularidade conforme relatado
a seguir:
1.1 – Contratação Indireta de Profissionais da Saúde por meio de
Pessoa Interposta – Ausência de Concurso Público
CRFB
Art. 37. ...
II. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
O texto constitucional em destaque condiciona a investidura em
cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público,
o que não ocorreu no caso em comento, com a contratação dos
profissionais para atuarem nas equipes do PSF – Programa Saúde da
Família e nos plantões ambulatoriais, uma vez que estas contratações
se deram de forma indireta, mediante termo de parceria com uma
OSCIP.
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificativas quanto
à ausência de contratação direta, mediante concurso público,
dos profissionais para integrarem as equipes do PSF – Programa
Saúde da Família e dos profissionais que atuaram no atendimento
ambulatorial”.
Infringência ao artigo 37, II, da Constituição Federal
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, quanto ao presente
indício de irregularidade, alega, em síntese, que este TCEES “(...)
manifesta-se de forma contrária a esse tipo de contratação através
da Resolução TC n° 216/2007, nadando contra entendimento
sedimentado no Tribunal de Contas da União desde 2003 (...)”.
Nesse passo, argumenta o defendente que o termo de parceria
001/2009 foi firmado com a ORDESC “(...) objetivando a
operacionalização e execução do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde — PACS, Programa de Saúde da Familia — PSF e Programa
de Saúde Bucal, integrantes da Estratégia Saúde da Família (ESF),
programas aderidos pelo município junto ao Ministério da Saúde, no
decorrer do exercício de 2009”.
Sustenta o defendente que os termos de parceria forma firmados
com base em “(...) entendimento proferido pelo Tribunal de Contas
da União, que reiteradas vezes tem considerado legal a contratação
indireta de agentes comunitários de saúde e demais profissionais
das equipes de saúde de família, mediante a celebração de contrato
de gestão com organização social ou termo de parceria com
organizações da sociedade civil de interesse público, nos termos da
lei federal n° 9.637/1998 e da Lei Federal n° 9.790/1999”.
Nesse passo, cita o defendente trechos do Acórdão 0281-05/10P proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, cujo
entendimento possibilita a contratação indireta de profissionais “(...)
das equipes de Saúde da Família (...)”, através de celebração de
contrato de gestão com Organização Social ou termo de parceria
com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
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Análise:
Conforme narrado pela equipe responsável pelos trabalhos de
auditoria in loco, a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra firmou
os Termos de Parceria nsº 001/2009 (fls. 79/87) e 002/2009 (fls.
117/125) com a ORDESC - Organização para o Desenvolvimento
Social e Cidadania, pessoa jurídica de direito privado, com sede em
Curitiba – PR, qualificada como OSCIP, cujos objetos se referem à
implantação, operacionalização e execução dos “Programas Saúde
da Família (PSF) e Programa de Atendimento Hospitalar”.
A execução dos programas objeto dos termos de parceria orientouse com base no Plano de Trabalho, o qual previa, dentre outras
ações, a contratação e o pagamento de pessoal necessário para
o desempenho das atividades pactuadas entre o Município e a
ORDESC.
Anotou a equipe de auditagem que este TCEES já manifestou seu
entendimento através da Resolução TC nº 216/2007, onde orienta
que os serviços de saúde, aí compreendidos aqueles decorrentes
dos programas que integram a Estratégia da Saúde da Família,
devem ser exercidos diretamente pelo Município, não se admitindo
sua delegação, julgando inadequadas as contratações realizadas por
meio de contratos de gestão ou termos de parceria firmada com
Organizações Sociais, dentre elas OSCIP´s.
Dessa forma, entendeu a equipe de campo que a contratação
de profissionais da saúde por meio da sobredita Oscip ORDESC
constitui-se em uma terceirização indevida e infringência à regra
constitucional da realização de regular concurso público.
Passemos à análise.
Conforme já aqui noticiado, os Termos de Parceria nsº 001/2009
e 002/2009, firmados com a ORDESC, tiveram como objetos a
implantação, operacionalização e execução dos “Programas Saúde
da Família (PSF) e Programa de Atendimento Hospitalar”.
O Programa Saúde da Família (PSF), também denominado como
“Estratégia da Saúde da Família”, foi lançado em 1994 pelo Governo
Federal com o objetivo de instituir um modelo preventivo de saúde
pública, revertendo-se o modelo ainda vigente, onde predomina
o atendimento de emergência quando a doença já está instalada.
Dessa forma, no âmbito do PSF são realizadas visitas dos Agentes
Comunitários de Saúde, exames, vacinação, atendimentos médicos
e odontológicos, dentre as várias ações que o programa prevê.
O Programa Saúde da Família (PSF) é custeado, ao menos
parcialmente, com recursos federais.
De acordo com informação colhida no sítio eletrônico do Ministério
da Saúde, as equipes do PSF são compostas, no mínimo, por um
médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6
(seis) agentes comunitários de saúde, podendo contar, ainda, com:
um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em
higiene dental.
A documentação coletada pela equipe de auditagem encontra-se
juntada entre as fls. 52 e 178.
O Termo de Parceria nº 001/2009 (fls. 79/87), de acordo com sua
Cláusula Sétima, teve vigência de 60 dias, contados a partir de
01/01/2009, com término previsto para 01/03/2009, ao valor global
de R$ 169.342,22, pago em duas parcelas conforme estipulado na
Cláusula Quarta, item III do termo.
Já o Termo de Parceria nº 002/2009 (fls. 117/125), conforme
pactuado em sua Cláusula Sétima, teve vigência entre 01/03/2009
e 30/06/2009, ao valor global (vide Cláusula Quarta) de R$
397.845,71, pago em quatro parcelas.
Consta na Cláusula Nona de ambos os Termos de Parceria o número
de profissionais de saúde envolvidos na execução dos trabalhos, nos
seguintes termos:
“CLÁUSULA NONA – DO QUANTITATIVO DE EQUIPES
Para cumprimento do plano de trabalho integrante do presente
TERMO DE PARCERIA, serão utilizados, conforme Planilhas de Custo
em anexo:
No Programa Saúde da Família (PSF): 4 (quatro) médicos, 4
(quatro) enfermeiras e 4 (quatro) odontólogos, em regime de CLT,
cumprindo uma carga horária de aproximadamente 40hs/sem.;
No Atendimento Hospitalar: 1 (uma) enfermeira, em regime
de CLT, cumprindo uma carga horária de aproximadamente 19 hs/
sem.; e 1 (um) médico Plantonista Autônomo, para execução de 4
(quatro) plantões de 20 hs/mês” (grifos no original).
Por sua vez, a Cláusula Décima de ambos os Termos de Parceria
estabelece que “a seleção dos profissionais necessários (...) será de
total responsabilidade da OSCIP”.
Nesse passo, vale rememorar que o pagamento dos profissionais
contratados é responsabilidade da OSCIP parceira (ORDESC),
conforme previsto na Cláusula Terceira, item I, dos Termos de
Parceria.
O fato ora questionado diz respeito à ilegalidade da intermediação
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(via Termo de Parceria) na contratação dos sobreditos profissionais
de saúde, face à exigência constitucional da realização de concurso
público.
O defendente refuta a necessidade de realização de concurso
público ao argumento de que a pactuação de Termos de Parceria
com Oscips, para a consecução do Programa de Saúde, incluindo
a terceirização na contratação dos profissionais de saúde, estaria
salvaguardada por remansosa jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, tendo citado, inclusive o Acórdão 0281-05/10-P prolatado
pelo Plenário daquela Corte de Contas na data de 24/02/2010.
Entretanto, em que pese a tese de defesa trazida pelo justificante,
discordamos quanto a pacificidade do tema junto aos Tribunais
Pátrios. Aliás, neste particular, convém asseverar que o próprio TCU,
através do Acórdão 1188/2010 – Plenário, passou a adotar novo
entendimento, desta vez sugerindo a contratação dos profissionais
de saúde de maneira direta.
O referido Acórdão TCU 1188/2010 – Plenário, foi proferido em
sessão realizada em 26/05/2010, portanto posterior ao Acórdão
aventado pelo defendente, e decorreu de profundo trabalho de
auditoria operacional solicitada pelo Congresso Nacional no sentido
de que fosse realizada fiscalização no âmbito da Estratégia Saúde da
Família, a fim de verificar a legalidade, legitimidade, economicidade
e a gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde.
Com efeito o E. Tribunal de Contas da União, no multicitado
Acórdão TCU 1188/2010– Plenário, cuja integra pode ser vista no
sítio eletrônico daquela Corte, fixou o entendimento de que a
contratação dos profissionais envolvidos em programa de
saúde se dê de forma direta, ante o caráter de longitudinalidade
característico destes programas, que não se coadunam com a alta
rotatividade de profissionais terceirizados. Abaixo, reproduzimos
trechos do referido Acórdão TCU 1188/2010, de maneira sintetizada:
“Acórdão 1188/2010 – Plenário
Processo: 009.017/2009-2
(...) omissis (...)
134. Quanto à contratação de profissionais para a Saúde da
Família, o TCU já se manifestara antes da decisão do STF no
Acórdão TCU n.º 1.146/2003-P nos seguintes termos:
“9.6 determinar ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria
de Políticas de Saúde, que, na implementação do Programa Saúde
da Família, nos diversos entes da Federação, qualquer que seja a
nomenclatura do programa adotada no local, observe o seguinte:
9.6.1. somente podem ser consideradas como alternativas
válidas para a contratação dos agentes comunitários de saúde
e demais profissionais das Equipes de Saúde da Família, a
contratação direta pelo município ou Distrito Federal, com
a criação de cargos ou empregos públicos, ou a contratação
indireta, mediante a celebração de contrato de gestão com
Organização Social ou termo de parceria com Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), nos termos da
Lei 9.637/98 e da Lei 9.790/99”.
135. Entende-se que tal decisão não mais se coaduna com as
alterações jurisprudenciais ocorridas, uma vez que restam
claros os seguintes entendimentos: os ACS devem ser
contratados diretamente pelas regras da CLT (Lei n.º 11.350,
de 2006) ou pelo regime estatutário (artigo 39 da CF/88),
se assim definido pelo ente, sem prazo determinado; os demais
profissionais devem ser admitidos pelo regime estatutário,
ressalvados os contratos sem prazo determinado celebrados antes
do deferimento da medida cautelar pelo STF.
136. Especificamente quanto à chamada terceirização da saúde,
com a licitação e contratação de organizações do terceiro
setor para a prestação dos serviços de SF, entende-se que
tal conduta vai de encontro a um princípio basilar da PNAB: a
longitudinalidade do cuidado, caracterizada “pela relação pessoal
que se estabelece ao longo do tempo, independentemente do tipo
de problemas de saúde ou mesmo da presença de problema de
saúde, entre indivíduos e um profissional ou uma equipe de saúde”
(CONASS, 2007).
137. A longitudinalidade do cuidado (ou vínculo e responsabilização)
pressupõe uma relação personalizada que se estabelece ao longo
do tempo entre os profissionais das equipes de saúde e o paciente/
família/comunidade. O cuidado deve se dar ao longo dos ciclos
vitais da pessoa/família. Não deve ser apenas um tratamento de um
problema imediato, mas deve haver um acompanhamento e uma
abordagem integral (que inclui a promoção da saúde e a prevenção
de problemas).
138. Para se alcançar este objetivo, faz-se necessária a
manutenção de uma equipe de saúde minimamente estável,
sem a contumaz rotatividade de pessoal, fator que compromete
o alcance dos objetivos da política. Esta característica da
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atenção primária dificilmente será assegurada se, ao final do
contrato de gestão com a Organização Social ou do termo de
parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (que sempre possuem prazos determinados de
duração), houver mudança daqueles profissionais que
atendem à população. Os vínculos de longo prazo tão importantes
no cuidado da saúde não se formarão, prejudicando assim o alcance
dos objetivos propostos.
139. Assim, sugerimos recomendar ao MS que doravante
oriente os Estados, Distrito Federal e Municípios acerca dos
normativos que regem a contratação direta de pessoal para
atuar nas estratégias Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes
Comunitários de Saúde exigindo a devida adequação ao art. 39
da CF/88 ou ao que dispõe a Lei n.º 11.350, de 2006, guardadas
as devidas situações de excepcionalidade abrigadas pela ADIn
n.º 2.135/DF, regulamentando inclusive sobre a suspensão dos
incentivos financeiros na modalidade fundo a fundo aos gestores
municipais que não adequarem a contratação da força de trabalho
aos regramentos constitucionais e legais.
(...) omissis (...)
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. recomendar ao Ministério da Saúde que:
(...) omissis (...)
9.1.4. doravante oriente os Estados, Distrito Federal e
Municípios acerca dos normativos que regem a contratação
direta de pessoal para atuar nas estratégias Saúde da
Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde,
exigindo a devida adequação ao artigo 39 da Constituição Federal
de 1988 ou ao que dispõe a Lei n.º 11.350, de 2006, guardadas
as devidas situações de excepcionalidade abrigadas pela ADIn
n.º 2.135/DF, regulamentando inclusive sobre a suspensão dos
incentivos financeiros na modalidade fundo a fundo aos gestores
municipais que não adequarem a contratação da força de trabalho
aos regramentos constitucionais e legais;
(...) omissis (...).
Resulta claro, portanto, que o TCU passou a perfilhar o entendimento
de que a contratação de profissionais de saúde para atuar em
programas de saúde, custeados, no todo ou em parte, por recursos
federais, deve se dar de maneira direta, não só por questões atinentes
à ilegalidade ou inconstitucionalidade das terceirizações operadas
através de Oscips ou Os (Organizações Sociais), mas também,
para garantir a própria efetividade dos programas, que dependem,
irremediavelmente, da continuidade do trabalho desenvolvido numa
dada localidade atendida.
Some-se a tudo isso o fato de que a Lei Municipal nº 404/2005
previa em 2009 e continua prevendo (já que sofreu modificações
ao longo dos anos), no Quadro de Pessoal do Município, os cargos
de Médico, Médico Plantonista, Cirurgião Dentista e Enfermeiro em
seu “Anexo I”, por sinal, justamente, os cargos “terceirizados” com
a pactuação da parceria com a ORDESC.
Com efeito, a terceirização de funções relativas às atribuições
previstas para cargos integrantes do plano de cargos e salários é
reputada como ilícita pela doutrina e jurisprudência, notadamente a
emanada do Egrégio Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
Terceirização – limites
Nota: o TCU entendeu que é, em regra, irregular a contratação
de serviços, visando a execução de atividades próprias
dos servidores, constantes no plano de cargos. Execução de
atividades não previstas inicialmente no contrato de prestação de
serviços.
Fonte: TCU. Processo nº TC-018.252/93-1. Decisão nº 228/1994 –
Plenário.
Terceirização – atividades do quadro
TCU determinou: “(...) anular (...) 9.1.1.3 quaisquer
contratações/convênios firmados com cooperativas que
tenham por objeto a prestação de serviços a Furnas, cujas
atividades sejam inerentes ao Plano de Cargos e Salários
da empresa, por se configurar terceirização ilícita de mão
de obra (...) 9.1.1.4 quaisquer outras formas de terceirização
de pessoal para desempenho de funções inerentes a atividadefim da empresa, a exemplo de: celebração de parcerias com
organização da sociedade civil e de interesse público; contratação
de trabalhadores temporários sem critérios objetivos de escolha;
celebração de convênios com Organizações Não Governamentais –
ONG’S; preenchimento de cargos em comissão para funções que não
são de chefia, como digitadores; e contratação de estagiários para
exercer atividades de servidores, recordando que tal providência já
fora objeto de determinação deste Tribunal por força da Decisão
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1.465/02 – Plenário, subitem 8.1 (...)”.
Fonte: TCU. Processo nº TC-010.987/2004-8. Acórdão 253/2005 –
Plenário.
Terceirização – de atividades inerentes ao PCS – vedação
TCU sumulou: “Não admitir a utilização de serviços de pessoal,
mediante convênios, contratos ou outros instrumentos
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de
Cargos e Salários”.
Fonte: TCU. Súmula nº 97. DOU. 16 dez. 1976.
Depreende-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União
é pacífica quanto a ilicitude da terceirização de funções ou cargos
previstos em Plano de Cargos e Salários, uma vez que a admissão
de pessoal, em casos tais, deve ser realizada através de concurso
público, conforme determinado no artigo 37, inciso II, da CF/88.
Acerca da exigência de concurso público já se manifestou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 890-DF, em voto
condutor da lavra do Ministro Maurício Corrêa, no sentido de que
“(...) a Administração Pública direta e indireta deve obediência
cogente à regra geral do concurso público para admissão de
pessoal, ressalvadas as duas únicas exceções contempladas pela
própria Constituição, relativamente ao provimento de cargos em
comissão, (...), e à contratação destinada a atender necessidade
temporária e excepcional (...)” (grifamos).
Assim sendo, por todo o exposto, opina-se pela manutenção da
irregularidade e sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas
que determine, com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei
Complementar nº 621/2012 (LOTCEES), ao atual Prefeito Municipal
de Laranja da Terra que passe a contratar diretamente, através
da realização prévia de regular concurso público de provas ou de
provas e títulos, os profissionais destinados a atuar nos programas
de estratégia da saúde.
Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal
de Saúde (Referência: item 1.2 da Instrução Técnica Inicial ITI
984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
1.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
“1.2 – Ausência de Realização da Consulta ao Conselho Municipal
de Saúde
Infringência ao disposto no artigo 10, parágrafo primeiro, da Lei
Federal nº 9.790/99
A lei federal que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, determina em seu artigo 10,
parágrafo primeiro que a celebração do Termo de Parceria será
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas
correspondentes, nos respectivos níveis de governo. Vejamos:
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das
partes signatárias.
§ 1º. A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta
aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de
atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.
No caso do município de Laranja da Terra, tal consulta deveria ter
sido realizada junto ao Conselho Municipal de Saúde. Este, instituído
através da Lei Municipal nº 253, de 16 de novembro de 1998.
Não identificamos, nos autos disponibilizados para análise,
documentos que comprovassem que a Administração Municipal
consultou o Conselho Municipal de Saúde quando da assinatura dos
Termos de Parceria nº 001 e 002/2009 com a ORDESC, apresentando
ao mesmo o Plano de Trabalho proposto pela OSCIP, discutindo e
aprovando as condições dos referidos termos”.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, embora tenha produzido a defesa de fls. 1055/1070, não
trouxe qualquer justificativa quanto ao indício de irregularidade ora
enfocado.
Análise:
A anomalia ora tratada diz respeito à suposta “ausência de realização
de consulta ao conselho municipal de saúde” e consequente
desatendimento ao disposto no art. 10, §1º, da Lei Federal nº
9.790/99.
Passando-se à análise, tem-se que o Município de Laranja da
Terra, através de seu representante legal – o Sr. Prefeito Municipal
- firmou os Termos de Parceria nsº 001/2009 (fls. 79/87) e
002/2009” (fls. 117125) com a ORDESC – ORGANIZAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede em Curitiba – PR, qualificada como
OSCIP, cujos objetos se referem à implantação, operacionalização
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e execução dos “Programas Saúde da Família (PSF) e Programa de
Atendimento Hospitalar”.
Ocorre que, conforme detectado pela equipe de auditagem, os
termos de parceria, celebrados entre o Município e a ORDESC, não
foram precedidos da necessária consulta ao Conselho Municipal de
Saúde, estando, portanto em desacordo ao que preceitua o art. 10,
§ 1º, da Lei Federal nº 9.790/99, que assim dispõe:
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das
partes signatárias.
§ 1º. A celebração do Termo de Parceria será precedida
de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas
correspondentes de atuação existentes, nos respectivos
níveis de governo.
O defendente, embora tenha apresentado a defesa de fls. 1055/1070,
permaneceu silente sobre a anomalia ora enfocada.
Vale dizer que o supramencionado § 1º, do art. 10, da Lei Federal
nº 9.790/99, encontra regulamentação no artigo 10 e parágrafos do
Decreto Federal nº 3100/99, de seguinte teor:
Art. 10.  Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 1º, da
Lei no 9.790, de 1999, o modelo a que se refere o parágrafo único
do art. 8º deverá ser preenchido e remetido ao Conselho de Política
Pública competente.
§ 1º A manifestação do Conselho de Política Pública será
considerada para a tomada de decisão final em relação ao
Termo de Parceria.
§ 2º Caso não exista Conselho de Política Pública da área
de atuação correspondente, o órgão estatal parceiro
fica dispensado de realizar a consulta, não podendo haver
substituição por outro Conselho.
§ 3º O Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, contado
a partir da data de recebimento da consulta, para se manifestar
sobre o Termo de Parceria, cabendo ao órgão estatal responsável,
em última instância, a decisão final sobre a celebração do respectivo
Termo de Parceria.
Note-se, que a norma de regência só admite dispensa da consulta
ao Conselho competente em caso de sua inexistência. Nesse passo,
cabe ressaltar que o Município de Laranja da Terra conta com um
Conselho Municipal de Saúde, por sua vez criado pela Lei Municipal
nº 253, de 16 de novembro de 1998, que em seu artigo 1º, assim
dispõe:
Artigo 1º Fica instituído, no Município de Laranja da Terra, o
Conselho Municipal de Saúde - CSM, com caráter deliberativo
e com a função precípua de analisar e fiscalizar as atividades e as
ações na área da saúde, visando a assistência médico-odontológica
e hospitalar, atendendo ao que determina a Lei Federal nº 8.080 de
19.09.1990, em seu art.18 da Lei Orgânica do Município de Laranja
da Terra, em seu art. 172.
Dessa forma, diante do literal desatendimento ao disposto no § 1º,
do art. 10, da Lei nº 9.790/99 e respaldo nos documentos de suporte
carreados pela equipe de auditagem, opina-se pela manutenção
da irregularidade.
Descumprimento de responsabilidades/obrigações, pelo
parceiro público, constantes nos Termos de Parceria nº
001/2009 e nº 002/2009 (Referência: item 1.3 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
1.3 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
1.3 – Descumprimento de Responsabilidades Obrigações pelo
Parceiro Público Constantes nos Termos de Parceria Nº 001/2009 E
Nº 002/2009
Infringência ao disposto no artigo 11, da Lei Federal nº 9.790/99
e na cláusula terceira dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
A lei federal que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, relaciona em seu artigo 10,
§ 2º, quais cláusulas essenciais que devem constar dos termos de
parceria. Vejamos:
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das
partes signatárias.
[...]
§ 2º São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho
proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;
II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e
os respectivos prazos de execução ou cronograma;
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III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;
IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em
seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou
vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e
consultores;
V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse
Público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término
de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de
Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com
os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas
dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente das
previsões mencionadas no inciso IV;
VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado
ou da União, conforme o alcance das atividades celebradas entre
o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da
sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado
estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais
da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação
dos recursos previstos no Termo de Parceria.
Mais adiante, em seu artigo 11, assim dispõe a Lei Federal sobre o
acompanhamento e a fiscalização que a Administração Pública deve
exercer sobre o Termo de Parceria:
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de
atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes,
em cada nível de governo.
§ 1º. Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria
devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de
comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público.
§ 2º. A comissão encaminhará à autoridade competente relatório
conclusivo sobre a avaliação procedida.
Observamos que os Termos de Parceria firmados entre a Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra e a OSCIP ORDESC – Organização
para o Desenvolvimento Social e Cidadania atendem ao que dispõe
a Lei Federal nº 9.790/99 no que se refere às disposições contidas
em seu artigo 10, § 2º. Contudo, ao analisarmos os autos que
compõe o processo administrativo nº 001/2009, concernente aos
respectivos termos de parceria, não identificamos o cumprimento
das obrigações impostas ao parceiro público pelo artigo 11 da Lei
das OSCIPs bem como, através da cláusula terceira dos Termos de
Parceria nºs 001 e 002/2009.
Vejamos como foram dispostas as responsabilidades e obrigações
do Parceiro Público nos Termos de Parceria:
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES.
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos
assumidos neste TERMO DE PARCERIA.
[...]
II – DO PARCEIRO PÚBLICO
a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO
DE PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;
b) repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos
na Cláusula Quarta, para pagamento dos salários e remunerações
do pessoal contratado, sendo que, no caso de atraso dos repasses, o
PARCEIRO PÚBLICO se compromete a arcar com todos os acréscimos
dele decorrentes, devendo ser repassados conjuntamente com o
valor do mês subseqüente;
c) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste
TERMO DE PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos no prazo
máximo de 15 (quinze) dias após sua assinatura, conforme modelo
do Anexo I, do Decreto nº 3.100, de 20 de junho de 1999;
d) criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA,
composta por 02 (dois) representantes do PARCEIRO PÚBLICO, 01
(um) representante da OSCIP, e 01 (um) representante do Conselho
de Política Pública;
e) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o
objeto deste TERMO DE PARCERIA com toda sua extensão, com
fornecimento de EPI – Equipamento de Proteção Individual e outros,
necessários para o desempenho de suas atividades com segurança;
f) fornecer ao Conselho de Política Pública da área correspondente
à atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao
cumprimento de suas obrigações em relação à este TERMO DE
PARCERIA, nos termos do artigo 17, do Decreto nº 3.100, de 30 de
junho de 1999;
g) colocar à disposição da OSCIP a infra-estrutura necessária ao
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funcionamento da rede básica de saúde, indispensável ao pleno
desenvolvimento das ações ora pactuadas;
h) programara em conjunto com a OSCIP as ações e atividades
de acordo com o planejamento local e ou da equipe de Saúde da
Família;
i) apresentar trimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde os
resultados da avaliação proposta neste termo;
j) colocar disponível pessoal qualificado para o processo de
capacitação dos médicos, enfermeiro e odontólogos;
k) colocar disponível pessoal qualificado para compor o grupo
de trabalho responsável pelo acompanhamento e das metas
estabelecidas neste termo.
Não identificamos junto à administração pública o cumprimento das
obrigações estabelecidas nas alíneas “a”, “d” e “i”, da cláusula terceira
dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009. Estas obrigações,
principalmente o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização,
são impostas ao parceiro público para garantir que os interesses
da coletividade sejam melhores atendidos, através da prestação
eficiente dos serviços públicos que foram objeto de terceirização.
Não pode a Administração Pública terceirizar suas atividades sem
que mantenha sob controle e fiscalização sua correta execução”.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, embora tenha produzido a defesa de fls. 1055/1070, não
trouxe qualquer justificativa quanto ao indício de irregularidade ora
enfocado.
Análise:
O Município de Laranja da Terra, através de seu representante
legal – o Sr. Prefeito Municipal - firmou os Termos de Parceria nsº
001/2009 (fls. 79/87) e 002/2009” (fls. 117125) com a ORDESC –
ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba – PR,
qualificada como OSCIP, cujos objetos se referem à implantação,
operacionalização e execução dos “Programas Saúde da Família
(PSF) e Programa de Atendimento Hospitalar”.
Os sobreditos Termos de Parceria tiveram os seguintes valores de
repasse: R$ 169.342,22, para o Termo de Parceria nº 001/2009,
assinado em 15/01/2009 e R$ 397.845,71, para o Termo de Parceria
nº 002/2009, assinado em 27/02/2009.
Ambos os Termos de Parceria – que em verdade só se diferem
nos valores repassados – contém cláusulas que prevêem
responsabilidades e obrigações para a OSCIP (ORDESC) e para o
“Parceiro Público” (denominação utilizada nos Termos para designar
o Município de Laranja da Terra).
Ocorre que de acordo com o relatado pela equipe de auditagem
houve descumprimento do “Parceiro Público”, ou seja, do Município
de Laranja da Terra, ao disposto no art. 11 da Lei Federal nº 9.790/99
(estatuto legal que disciplina as OSCIPs e sua relação com o Poder
Público), bem como, ao estipulado nas alíneas “a”, “d” e “i”, da
cláusula terceira dos Termos de Parceria nsº 001/2009 e 002/2009.
Convém aduzir que o mencionado art. 11 da Lei nº 9.790/99, tido
por descumprido pela municipalidade, dita que:
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de
atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes,
em cada nível de governo.
Já as alíneas “a”, “d” e “i”, da cláusula terceira dos mencionados
Termos de Parceria estabelecem como obrigações para o “Parceiro
Público” o seguinte:
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES.
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos
assumidos neste TERMO DE PARCERIA.
[...]
II – DO PARCEIRO PÚBLICO
a) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO
DE PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;
(...) omissis (...)
d) criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA,
composta por 02 (dois) representantes do PARCEIRO PÚBLICO, 01
(um) representante da OSCIP, e 01 (um) representante do Conselho
de Política Pública;
(...) omissis (...)
i) apresentar trimestralmente ao Conselho Municipal de Saúde os
resultados da avaliação proposta neste termo;
(...) omissis (...)
Denota-se das cláusulas supramencionadas a imposição obrigacional
de fiscalização e acompanhamento – pelo Parceiro Público - da
execução do objeto do Termo de Parceria, obrigação esta de suma
importância tanto que imposta por Lei (art. 11 da Lei nº 9.790/99),
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mas que, ao que constam dos autos, foi ignorada pela Prefeitura de
Laranja da Terra, razão pela qual, opina-se pela manutenção da
irregularidade.
Ausência de designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização do contrato – Ausência de controle sobre
execução dos contratos (Referência: item 2.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no item
2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
2 – Aquisição de Combustíveis
A Prefeitura Municipal de Laranja da Terra instaurou, nos autos
do processo administrativo nº 476/2009 o pregão presencial nº
01/2009 objetivando adquirir combustíveis (gasolina, álcool e óleo
diesel) para manutenção da frota municipal.
Realizado o certame, sagrou-se vencedor o licitante Jaci Pagung ME, com o qual a Administração firmou o contrato administrativo
nº 40/2009, com vigência de 16/03/2009 a 31/12/2009, no valor
global de R$ 1.745.693,00 (Um milhão setecentos e quarenta e
cinco mil seiscentos e noventa e três reais).
Da análise dos autos que compõem o processo em referência,
identificamos o indício de irregularidade que a seguir transcrevemos:
2.1 - Ausência de Designação de Servidor para Acompanhamento
e Fiscalização do Contrato – Ausência de Controle Sobre Execução
dos Contratos
Infringência ao artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70,
§ único da CRFB/88 e à cláusula décima do contrato administrativo
nº 40/2009
Não identificamos, nos autos disponibilizados para análise, que a
Administração Municipal tenha designado servidor responsável para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
A liquidação das despesas teve por base apenas as notas fiscais
apresentadas pelo fornecedor atestadas em seu corpo por servidor
da Prefeitura, contudo, sem estarem acompanhadas de relatórios
de controle elaborados pela Administração Municipal contendo
informações capazes de comprovar que os produtos faturados pela
contratada foram efetivamente entregues para a Administração
Pública nos quantitativos apresentados.
O artigo 67 da lei nº 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de
acompanhamento e fiscalização, pela administração pública, da
execução dos contratos por ela firmados. Vejamos:
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Corroborando com o artigo da lei acima citado, a Administração
inseriu em seu contrato cláusula disciplinando o assunto, contudo,
deixando de cumprir este dispositivo legal. Vejamos:
CLÁUSULA DÉCIMA – Do Acompanhamento e da Fiscalização
10.1 – A execução deste Contrato será acompanhada por servidor
previamente designado pela Administração, nos termos do Art. 67
da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização do fornecimento/
abastecimento dos objetos contratados, para cumprimento das
normas estabelecidas nos Artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
Sem acompanhamento e fiscalização da execução contratual a
Administração Pública não tem garantias de que os combustíveis
foram utilizados apenas pelos veículos de sua propriedade, assim
como, não tem condições de avaliar o correto consumo destes
insumos.
A Constituição Federal de 1988 obrigou todos aqueles que utilizem,
arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e
valores públicos a prestarem contas de sua utilização. Vejamos:
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.
A falta de controle dos gastos públicos impossibilita a sua prestação
de contas.
Cabe, portanto, ao gestor responsável, apresentar suas justificativas
quanto à ausência de designação de servidor municipal para
acompanhar a execução do contrato, bem como, quanto à ausência
de controle propriamente dito, sobre a execução do contrato nº
40/2009.
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Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, no que diz respeito à
anomalia em tela, argumenta, em síntese, que fez “(...) constar
na cláusula 10.1 a necessidade da designação de servidor para
atestar a realização do fornecimento dos produtos (...)”. Aduz que
o acompanhamento e fiscalização do contrato teria ficado “(...) a
cargo da Secretaria de Obras (...)”.
Entretanto, reconhece que não foi “(...) designado um servidor
para a execução do controle e acompanhamento”. Junta aos autos
às fls. 1072/1132 “(...) planilhas de controle de abastecimento de
combustíveis de algumas secretarias/órgãos, realizados durante o
exercicio de 2009”.
Análise:
A anomalia detectada pela equipe de auditagem restou incontroversa
já que o defendente – senhor Joadir Lourenço Marques – confessa
em suas justificativas - que não foi “(...) designado um servidor para
a execução do controle e acompanhamento” do contrato firmado
com a empresa JACI PAGUNG ME, cujo objeto se refere ao “(...)
fornecimento de combustíveis para os veículos da frota da Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra para o exercício de 2009 (...)”.
A designação de um representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorre do disposto
no art. 67 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93, senão vejamos:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º - O representante da Administração anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever da
Administração ante o caráter vinculativo da norma supramencionada,
sendo incorreto inferir-se que se trata de mero poder discricionário
do gestor público, nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Contas, ora colacionada:
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do
contrato – Acompanhamento – Dever da Administração – TCU
Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a
Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do
contrato, não podendo assumir a posição passiva de aguardar que
o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”. (TCU,
Acórdão nº 381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
13.03.2009.)
Contratação
pública
–
Contrato
–
Fiscalização
–
Acompanhamento pelos fiscais – Efetividade – TCU
No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a
execução das obras, o TCU entende que se trata de um poder-dever
da Administração e determinou, num caso concreto, a regularização
da deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação
de que os fiscais designados para tal função exercem efetivamente
o acompanhamento das obras, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/93. (TCU, Acórdão nº 1.632/2009, Plenário, Rel. Min. Marcos
Bemquerer Costa, DOU de 22.07.2009.)
3390 - Contratação pública – Contrato – Fiscalização da execução –
Responsabilidade da Administração – TCU
O art. 67 da Lei 8.666/1993 exige a designação, pela
Administração, de representante para acompanhar e fiscalizar
a execução, facultando-se a contratação de empresa supervisora
para assisti-lo. Assim, parece-me claro que o contrato de supervisão
tem natureza eminentemente assistencial ou subsidiária, no sentido
de que a responsabilidade última pela fiscalização da execução não
se altera com sua presença, permanecendo com a Administração
Pública. Apesar disso, em certos casos, esta Corte tem exigido a
contratação de supervisora quando a fiscalização reconhecidamente
não dispuser de condições para, com seus próprios meios,
desincumbir-se adequadamente de suas tarefas, seja pelo porte ou
complexidade do empreendimento, seja pelo quadro de carência de
recursos humanos e materiais que, não raro, prevalece no setor
público. (TCU, Acórdão nº 1.930/2006, Plenário, Rel. Min. Augusto
Nardes, DOU de 18.10.2006.)
Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações,
leciona o Professor Lucas Rocha Furtado com sua costumeira
proficiência que:
Em decorrência da supremacia do interesse público, não pode a
Administração assumir posição passiva e aguardar que o
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contratado cumpra todas as sua obrigações contratuais.
Não pode a Administração esperar o fim do termo do contrato para
verificar se seu objetivo foi efetivamente alcançado, se seu objeto foi
cumprido. Durante a própria execução do contrato; deverá ser
verificado se o contratado está cumprindo todas as etapas
e fases do contrato. Essa forma de agir preventiva apenas
benefícios traz para a Administração (grifamos).
A designação de representante da Administração especificamente
para a fiscalização do contrato, além de norma de observância
obrigatória, reveste-se de medida salutar para a gestão dos
contratos, sobre este aspecto, vale mais uma vez trazer a sempre
oportuna lição de Lucas Rocha Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação é no sentido
de que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar a
execução dos contratos por ela firmados. Em face desse poderdever da Administração, ela deverá designar representante
(agente) para promover esse acompanhamento, nos termos
do art. 67 da Lei nº 8.666/93. Esse representante deverá anotar
tanto o cumprimento do objeto (ou partes do objeto) do contrato,
como eventuais falhas ou irregularidades na sua execução.
Na eventualidade de esse representante verificar, por exemplo,
fato que justifique a aplicação de multa, não será ele quem irá
determinar a aplicação dessa multa. Cabe a ele tão somente
promover as anotações necessárias, o mais detalhadamente
possível, de modo a permitir que a autoridade competente
determine a aplicação de penalidades, ou suste o pagamento
a ser realizado. É importante observar, contudo, que a ausência de
fiscalização ou a má fiscalização não eximem o contratado das suas
responsabilidades perante a Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do contrato não
deve ser confundida com a do gestor do contrato.
Não obstante a não segregação dessas duas atribuições não possa
ser considerada ilegal, ela deve ser evitada. Ao fiscal do contrato,
como observado, cumpre verificar a correta execução do
objeto da avença, de modo a legitimar a liquidação dos
pagamentos devidos ao contratado, ou, conforme o caso, para
orientar as autoridades competentes acerca da necessidade
de serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual. O
gestor do contrato, a seu turno, é aquele a quem incumbe tratar
com o contratado. Ou seja, o gestor do contrato tem a função de
conversar com o contratado, de exigir que este último cumpra o que
foi pactuado, de sugerir eventuais modificações contratuais.
Se o produto fornecido à Administração é inadequado, por exemplo,
cumpre ao fiscal atestar a inexecução contratual, sendo papel do
gestor exigir que a contratada substitua o produto defeituoso.
Cumpre igualmente ao gestor comunicar à contratada a falta do
material objeto do fornecimento ou recusar serviços, bens ou obras
em desacordo com o pactuado (grifamos).
Destaque-se que a designação do representante da Administração
para fiscalização do contrato deve ser realizada de maneira formal,
ou seja, por ato próprio ou por termo nos autos do processo inerente
à contratação, consoante afirmado em jurisprudência do E. Tribunal
de Contas da União, senão vejamos:
Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art. 67 da
Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos, designando
representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº 19/1999
– Plenário.
No mesmo sentido:
TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93,
atentando para a necessidade de designar formalmente
servidor para acompanhamento e fiscalização de seus
contratos (...)”;
Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº 93/2004 –
Plenário.
Necessário advertir que o fiscal do contrato responderá pela sua
má gestão, conforme deixa claro o Acórdão TCU nº 767/2009, cujo
excerto a seguir reproduzimos:
3386 - Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Atribuições
do art. 67, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 – Não cumprimento
– Multa – Registro de ocorrências pertinentes à execução da obra –
Formalidade essencial – TCU
“É passível de multa responsável por fiscalização de obras que não
cumpra as atribuições previstas no parágrafo único do art. 67 da
Lei nº 8.666/1993. É formalidade essencial o registro de todas as
ocorrências pertinentes à execução da obra, mantendo os superiores
devidamente informados, pelo representante da Administração,
possibilitando o acompanhamento e fiscalização de todas as suas
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etapas e impedindo o superdimensionamento dos quantitativos e
custos”. (TCU, Acórdão nº 767/2009, Plenário, Rel. Min. Walton
Alencar Rodrigues, DOU de 27.04.2009.)
§ 1º - O representante da Administração anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
Dessa forma, considerando os delineamentos da matéria, não
se afigura razoável, data vênia, a alegação sustentada pelo
defendente no sentido de que a fiscalização – evidentemente, de
maneira informal - teria ficado a cargo da Secretaria de Obras.
Ademais, a simples previsão no contrato de que a sua execução
será “(...) acompanhada por servidor previamente designado pela
Administração (...)”, tal qual estipulado na cláusula 10.1 do termo
contratual (fls. 203/211), de nada adianta se não for levada a efeito
pelo contratante (Município de Laranja da Terra), como ocorrido no
caso em tela.
Por fim, cabe novamente ressaltar que a designação do fiscal
do contrato – que tem a função específica de atestar e efetuar a
execução do objeto contratado - deve ser realizada de maneira
formal, conforme determinado no retromencionado art. 67 da LLC.
Dessa forma, tendo em vista todo o exposto e a própria confissão
do defendente, dando conta de que não havia designação de fiscal
para os contratos entabulados pela Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, no exercício de 2009, opina-se pela manutenção da
irregularidade.
Contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica –
terceirização de atividades previstas no plano de cargos e
carreiras do quadro de pessoal do município – ausência de
concurso público (Referência: itens 3 e 3.1 da Instrução Técnica
Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos a constatação indigitada no item 3 e 3.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
3 – Contratação de Serviços de Assessoria Contábil e Jurídica
A Administração Municipal instaurou procedimentos licitatórios
objetivando contratar empresas do ramo de assessoria e consultoria
contábil e jurídica para prestar serviços na Prefeitura Municipal de
Laranja da Terra, conforme segue:
Processo nº 97/2009
Convite nº 01/2009
Objeto: serviços de assessoria, consultoria contábil, financeira,
orientação da execução orçamentária e assistência aos serviços
contábeis e jurídicos.
Credor: ARJ Assessoria e Consultoria Ltda
Contrato nº 28/2009
Valor: R$ 71.500,00
Processo nº 802/2009
Convite nº 19/2009
Objeto: serviços de elaboração de DCTF, SIOPE, SIOPS e SISTN.
Credor: Lima Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Contrato nº 61/2009
Valor: R$ 10.050,00
Processo nº 612/2009
Convite nº 05/2009
Objeto: serviços jurídicos especializados na defesa e na promoção
de ações em favor da Prefeitura Municipal.
Credor: Winston Churchill da Silva Bergamo
Contrato nº 36/2009
Valor: R$ 24.000,00
Da análise dos autos que compõem os processos administrativos
supracitados, identificamos o indício de irregularidade sobre o qual
passamos a discorrer:
3.1 – Terceirização de Atividades Previstas no Plano de Cargos e
Carreiras do Quadro de Pessoal do Município – Ausência de Concurso
Público – Infringência ao Princípio da Eficiência
Infringência aos artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição
Federal, c/c art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008 e art. 2º da Lei
Municipal nº 813/2008
Constatamos com base nos objetos dos certames e respectivamente
dos contratos administrativos firmados pela Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra, que as atividades exercidas pelas empresas
contratadas coincidem com as atribuições dos servidores municipais
que exercem funções nas áreas contábil e jurídica.
A Lei Municipal nº 404, de 03 de outubro de 2005, que instituiu
o plano de carreira dos servidores municipais, relacionou em seu
anexo III as atribuições dos cargos efetivos da Prefeitura Municipal.
Dentre eles, destacamos os cargos de técnico em contabilidade e
contador:
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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Executar, sob supervisão, os trabalhos de escrituração contábil;
auxiliar na elaboração de escrituração analítica contábil, financeira
e orçamentária; organizar, elaborar e analisar prestações de
contas; extrair, registrar, conferir e controlar empenhos, notas de
caixa de recebimentos, notas de caixa de pagamentos, cheques e
autorizações de pagamentos; auxiliar no controle dos suprimentos
de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando
da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação
dos movimentos de tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas
recebidas e aplicadas, conferir e classificar faturas; fazer conciliação
de extratos bancários e auxiliar na elaboração do controle de custeio;
auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros;
auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e
concedidos; executar serviços de digitação e datilográficos da área
de contabilidade; auxiliar na elaboração de relatórios de atividades
desenvolvidas pelo órgão; desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.
CARGO: CONTADOR
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e
notificando encerramento junto aos órgãos competentes;
administram os tributos da Municipalidade; registram atos e fatos
contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos;
administram o departamento de pessoal; preparam obrigações
acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos
competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos
órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam
consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e
externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam
perícia. (sic)
Muito embora o legislador municipal tenha criado uma confusão ao
descrever as atribuições dos cargos de Técnico em Contabilidade e de
Contador, é sabido que nos órgãos públicos municipais as atribuições
dos servidores lotados nos setor de contabilidade compreendem as
atividades desenvolvidas pelas empresas contratadas.
Sobre o aspecto jurídico, objeto de terceirização, temos o que
disciplina a Lei Municipal nº 200, de 12 de junho de 1997, que
dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município.
Art. 14 – A assessoria Técnica é um órgão ligado diretamente ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o
assessoramento ao Prefeito Municipal no planejamento e coordenação
das ações municipais e nas questões jurídico administrativas e no
desenvolvimento técnico-assistencial.
Art. 15 – Compete à Assessoria Técnica o desenvolvimento das
seguintes atividades:
[...]
II – ASSUNTOS JURÍDICOS, compreendendo:
a) O assessoramento ao Prefeito no estudo, interpretação e solução
das questões jurídico-administrativas;
b) A elaboração de pareceres sobre consultas formuladas pelo
Prefeito e pelos demais órgãos da Administração Municipal;
c) A análise e redação de projetos de leis, decretos, regulamentos,
contratos, convênios e outros documentos de natureza juídica;
d) A defesa em juízo, ou fora dele, dos direitos e interesse do
Município;
e) A execução da cobrança judicial da Dívida Ativa do Município;
f) A seleção de informações sobre leis e projetos legislativo Federais,
Estaduais e Municipais de interesse da Prefeitura;
g) A execução de outras atividades correlatas. (sic)
Encontramos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal servidores
lotados nos setores de contabilidade e na assessoria jurídica os
quais deveriam desempenhar as atividades objeto de terceirização.
Vejamos:
Setor Contábil:
Contador: Gabriel Drescher
Assistente Administrativo: Anair Gomes Rocha
Fiscal Tributário: Andreza da Penha dos Reis
Setor Jurídico:
Assessores Jurídicos: José Renato Coan e Ercina Hackbart Petroneto
De certo, que os servidores que compõem o setor contábil, exceto o
contador, estão em desvio de função, porém, que isto não sirva de
justificativa pela Administração para a contratação de assessorias,
uma vez, constar em sua estrutura administrativa cargos não
preenchidos, quais sejam, 01 (um) de Contador e 02 (dois) de
Técnico Contábil.
A terceirização destes serviços tem como consequência um aumento
nos gastos públicos uma vez que a Administração Municipal já
dispõe de um quadro de servidores lotados em sua estrutura
administrativa, os quais são remunerados para desenvolverem as
mesmas atividades ora contratadas.
Estes dispêndios vão de encontro com o princípio da eficiência da
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administração pública, consagrado no caput do artigo 37, caput, e
inciso II, da Constituição Federal (...)”.
O Tribunal de Contas da União, já se manifestou sobre o assunto,
entendendo que é vedado ao Ente Público celebrar contratos para
serviços que possam ser executados por servidores do próprio órgão,
considerando que estas contratações oneram os arcos públicos (...).
NOTA: A equipe cita os Acórdãos 1565-39/05 – Plenário; 054410/08 – Plenário; 1378/08 – Primeira Câmara, oriundos do TCU.
Além dos convites citados inicialmente, verificamos que a Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra firmou dois contratos para o mesmo
objeto, por dispensa de licitação, conforme segue:
Contrato nº 18/2009
Credor: Winston Churchill da Silva Bergamo
Valor: R$ 4.600,00
Contrato nº 19/2009
Credor: ARJ Consultoria e Assessoria Ltda
Valor: R$ 6.500,00
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificativas quanto
a contratação de empresas privadas para realização de serviços
públicos cuja competência de realização se encontra inserida nas
atribuições dos servidores públicos ocupantes dos cargos que
compõem a estrutura administrativa dos setores de contabilidade e
assessoria jurídica da Prefeitura Municipal.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja da
Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, quanto ao presente indício
de irregularidade, alega, em síntese, que realizou concurso público
em junho de 2007 e não conseguiu “(...) atingir o quadro ideal,
tendo em vista que estamos programando a realização de outro
concurso público”.
Aduz que houve equivoco da equipe técnica ao indicar como violadas
as leis municipais de números 575/2008 e 813/2008, uma vez
que a Lei nº 575/2008 não trataria do Plano de Carreira e a Lei
nº 813/2008, “(...) até a presente data não foi sancionada, não
existindo portanto como Lei Municipal”.
Noticia que, quanto ao setor contábil, o quadro já se encontra
desfalcado de contador, o que, nas palavras do defendente revela a
“(...) dificuldade para compor o quadro de servidores”.
Por fim, conclui o defendente que está “(...) envidando esforços neste
sentido para dotar a nossa administração de servidores contratados
através de Concurso Público não só na área administrativo/financeiro/
jurídica, mas também na área da saúde onde a rotatividade é muito
grande e as exigências salariais estão quase sempre acima da nossa
capacidade financeira”.
Análise:
Conforme noticiado pela equipe de auditoria, a Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra teria terceirizado atividades previstas no Plano
de Cargos e Carreiras do Quadro de Pessoal do Município, ou seja,
teria contratado pessoal com preterição à realização de concurso
público. Tal fato, ainda segundo a equipe de auditagem, teria
afrontado o disposto nos artigos 37, caput e inciso II, da CF/88, c/c
art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008, bem como, ao artigo 2º da Lei
Municipal nº 813/2008.
Passando-se à análise, tem-se que o defendente aduz que teria
havido equivoco da equipe técnica ao indicar como violadas as leis
municipais de números 575/2008 e 813/2008, uma vez que a Lei
nº 575/2008 não trataria do Plano de Carreira e a Lei nº 813/2008,
“(...) até a presente data não foi sancionada, não existindo portanto
como Lei Municipal”.
De fato, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Muncipal de
Laranja da Terra, precisamente na área destinada à consulta da
legislação municipal, resulta evidenciado que: a) a Lei nº 575/2008,
em verdade, trata da recomposição salarial dos servidores do
legislativo do município; b) o sistema de busca registra como
inexistente a Lei nº 813/2008.
Sendo assim, opina-se pelo afastamento quanto à ofensa às
supramencionadas normas municipais.
Entretanto, subsiste para análise a ofensa ao disposto no artigo 37,
caput e inciso II, da CF/88.
Nesse passo, anotou a equipe de auditoria que o Executivo Municipal
promoveu procedimentos licitatórios na modalidade convite com
vistas à contratação de empresas para prestar serviços de consultoria
contábil e jurídica para a Prefeitura de Laranja da Terra.
Os convites e contratos foram os seguintes:
Convite nº 001/2009 (fls. 277/282), cujo objeto foi a contratação de
serviços de assessoria, consultoria contábil, financeira, orientação
da execução orçamentária e assistência aos serviços contábeis e
jurídicos e que teve como contratada, a empresa ARJ CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA, sediada em Vitória/ES. A contratação se deu
através do termo de contrato nº 028/2009 (fls. 295/297), com
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vigência no período de 02/02/2009 a 31/12/2009, no valor global
de R$ 71.500,00 e valor mensal de R$ 6.500,00.
Convite nº 19/2009 (fls. 331/336), cujo objeto foi a contratação de
serviços de elaboração de DCTF, SIOPE, SIOPS e SISTN e que teve
como contratada, a empresa LIMA ASSESSORIA & CONTABILIDADE
PÚBLICA LTDA, sediada em Afonso Cláudio/ES. A contratação se
deu através do termo de contrato nº 061/2009 (fls. 340/342), com
vigência no período de 30 (trinta) dias, “(...) a contar de 29/04/2009
a 28/05/2009”, no valor global de R$ 10.050,00.
Convite nº 05/2009, cujo objeto foi a “(...) contratação de um
Advogado com a exclusividade de realizar as defesas e promover
as ações para este Município no período de março até o dia
31/12/2009”. O contrato (nº 36/2009 – fls. 347/349) foi firmado
com o senhor WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO, no valor
global de R$ 24.000,00 e valor mensal de R$ 2.400,00. Cabe
informar que constam dos autos a cópia do contrato nº 18/2009 (fls.
345/346) firmado com o mesmo advogado e tendo o mesmo objeto,
mas com vigência de 02/01/2009 a 02/03/2009 e valor mensal de
R$ 2.300,00.
Em sede de defesa, se limitou o Chefe do Executivo Municipal a
argumentar que está envidando esforços para a realização de
concurso público para o preenchimento de vagas na “(...) na área
administrativo/financeiro/jurídica (...)”.
Adentrando-se no exame dos contratos acima listados, pactuados
pela Prefeitura Municipal de Laranja da Terra com empresas
prestadoras de serviços contábeis e com profissional advogado, temse que o nó górdio a ser enfrentado, reside no exame da possibilidade
de terceirização, ou, em outras palavras, da contratação destas
atividades sem concurso.
Para o deslinde da questão, faz-se necessário perquirir-se sobre
a coincidência da tarefa desempenhada pelo terceirizado com a
existência, no Plano de Carreira dos servidores públicos do município,
definido na Lei Municipal nº 404/2005.
Nesse passo, tem-se que a mencionada Lei Municipal nº 404/2005
previa em 2009 e continua prevendo (já que sofreu modificações ao
longo dos anos) os cargos de Técnico em Contabilidade e Contador
em seu “Anexo I”. Por seu turno, o “Anexo III” do mesmo normativo
legal apresenta a descrição das tarefas a ser desempenhada pelos
ocupantes dos cargos, senão vejamos:
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Executar, sob supervisão, os trabalhos de escrituração contábil;
auxiliar na elaboração de escrituração analítica contábil, financeira
e orçamentária; organizar, elaborar e analisar prestações de
contas; extrair, registrar, conferir e controlar empenhos, notas de
caixa de recebimentos, notas de caixa de pagamentos, cheques e
autorizações de pagamentos; auxiliar no controle dos suprimentos
de fundos concedidos, efetuando a baixa de responsabilidade quando
da prestação de contas; auxiliar na conferência e classificação
dos movimentos de tesouraria; controlar, sob supervisão, verbas
recebidas e aplicadas, conferir e classificar faturas; fazer conciliação
de extratos bancários e auxiliar na elaboração do controle de custeio;
auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros;
auxiliar na elaboração de demonstrativos de fundos pendentes e
concedidos; executar serviços de digitação e datilográficos da área
de contabilidade; auxiliar na elaboração de relatórios de atividades
desenvolvidas pelo órgão; desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.
CARGO: CONTADOR
Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e
notificando encerramento junto aos órgãos competentes;
administram os tributos da Municipalidade; registram atos e fatos
contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos;
administram o departamento de pessoal; preparam obrigações
acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos
competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos
órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam
consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e
externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam
perícia. (sic)
Da leitura das descrições acima arroladas denota-se que o Plano de
Carreira dos servidores públicos do município de Laranja da Terra
previa (e prevê) vagas permanentes para os cargos de ‘Técnico em
Contabilidade’ e ‘Contador’.
Embora haja evidente erronia na descrição do cargo de Contador,
uma vez que elenca competências que pouco dizem respeito sobre
as funções de um profissional contabilista voltado para a área
pública não se pode negar, contudo, que o Plano de Carreira alberga,
e não poderia ser diferente, vagas para contadores, que deveriam
desempenhar as funções que foram objeto das contratações
realizadas através dos convites nsº 001/2009 e 019/2009.
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A terceirização de funções relativas às atribuições previstas para
cargos integrantes do plano de cargos e salários é reputada como
ilícita pela doutrina e jurisprudência, notadamente a emanada do
Egrégio Tribunal de Contas da União, senão vejamos:
Terceirização – limites
Nota: o TCU entendeu que é, em regra, irregular a contratação
de serviços, visando a execução de atividades próprias
dos servidores, constantes no plano de cargos. Execução de
atividades não previstas inicialmente no contrato de prestação de
serviços.
Fonte: TCU. Processo nº TC-018.252/93-1. Decisão nº 228/1994 –
Plenário.
Terceirização – atividades do quadro
TCU determinou: “(...) anular (...) 9.1.1.3 quaisquer
contratações/convênios firmados com cooperativas que
tenham por objeto a prestação de serviços a Furnas, cujas
atividades sejam inerentes ao Plano de Cargos e Salários
da empresa, por se configurar terceirização ilícita de mão
de obra (...) 9.1.1.4 quaisquer outras formas de terceirização
de pessoal para desempenho de funções inerentes a atividadefim da empresa, a exemplo de: celebração de parcerias com
organização da sociedade civil e de interesse público; contratação
de trabalhadores temporários sem critérios objetivos de escolha;
celebração de convênios com Organizações Não Governamentais –
ONG’S; preenchimento de cargos em comissão para funções que não
são de chefia, como digitadores; e contratação de estagiários para
exercer atividades de servidores, recordando que tal providência já
fora objeto de determinação deste Tribunal por força da Decisão
1.465/02 – Plenário, subitem 8.1 (...)”.
Fonte: TCU. Processo nº TC-010.987/2004-8. Acórdão 253/2005 –
Plenário.
Terceirização – de atividades inerentes ao PCS – vedação
TCU sumulou: “Não admitir a utilização de serviços de pessoal,
mediante convênios, contratos ou outros instrumentos
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de
Cargos e Salários”.
Fonte: TCU. Súmula nº 97. DOU. 16 dez. 1976.
Terceirização – ilícita – desmobilização - progressiva
TCU determinou: “...desmobilização de pessoal terceirizado
contratado para cargos inerentes ao Plano de Cargos e Salários
da empresa, discriminando quantitativos/percentuais e período de
desmobilização...”.
Fonte: TCU. Processo nº TC-018.129/2004-7. Acórdão nº 314/2005
– Plenário.
Como se vê, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é
pacífica quanto a ilicitude da terceirização de funções ou cargos
previstos em Plano de Cargos e Salários, uma vez que a admissão
de pessoal, em casos tais, deve ser realizada através de concurso
público, conforme determinado no artigo 37, inciso II, da CF/88.
Acerca da exigência de concurso público já se manifestou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 890-DF, em voto
condutor da lavra do Ministro Maurício Corrêa, no sentido de que
“(...) a Administração Pública direta e indireta deve obediência
cogente à regra geral do concurso público para admissão de
pessoal, ressalvadas as duas únicas exceções contempladas pela
própria Constituição, relativamente ao provimento de cargos em
comissão, (...), e à contratação destinada a atender necessidade
temporária e excepcional (...)” (grifamos).
Vale asseverar, que as exceções à regra da realização do concurso
público encontram-se plasmadas no art. 37, da CF/88, em seus incisos
V (nomeação para cargos em comissão, nas atribuições de direção,
chefia e assessoramento – hipótese que não se enquadra no caso
em análise) e IX (que trata da contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público – hipótese que também não se adequa à contratação em
exame).
Acerca da hipótese de exceção à regra do concurso público,
contemplada no inciso IX, do art. 37 da CF/88, inerente à “contratação
por tempo determinado”, disse mais o eminente Ministro relator no
julgamento da supracitada ADI 890-DF pelo plenário do Excelso
Pretório:
Com efeito, a cláusula constitucional autorizadora destina-se
exclusivamente – e aqui a interpretação restritiva se impõe – aos
casos em que comprovadamente haja necessidade temporária
de pessoal. Tal situação não abrange aqueles serviços
permanentes que estão a cargo do Estado nem aqueles de natureza
previsível, para os quais a Administração Pública deve alocar,
de forma planejada, os cargos públicos para isso suficientes,
a serem providos pela forma regular do concurso público, sob
pena de desídia e ineficiência administrativa (grifamos).
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Convém asseverar que os serviços na área contábil e jurídica são
essenciais à atividade administrativa desempenhada pelos entes da
federação, não se podendo admitir que o exercício dessas atividades
seja conferido a pessoas estranhas ao quadro próprio de pessoal
da Administração. Desta feita, não se justifica a contratação de
assessoria contábil e jurídica, mesmo que através de procedimento
licitatório, eis que se tratam de funções típicas, permanentes e
indispensáveis ao bom funcionamento da Administração Pública.
Ademais, vale ponderar que as atividades contábil e jurídica por
terem caráter eminentemente técnico e continuado não podem
ser desempenhadas de maneira transitória, como se caracteriza as
contratações entabuladas pela Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra e ora enfocadas.
Aliás, a continuidade administrativa somente estará assegurada
com a existência de servidores de carreira, com vínculo permanente
mantido com a Administração Pública. Nessa senda, tem-se que o
princípio da eficiência, tão debatido na doutrina administrativista,
somente será alcançado no seio dos órgãos e entes públicos com
servidores que gozem de estabilidade e tenham à sua disposição
treinamento constante.
Nesta mesma linha de pensamento, pondera o eminente professor
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes em estudo comentando a LRF e
analisando a terceirização no serviço público:
CONCLUSÕES
A contratação de serviços, no âmbito da Administração Pública,
oferece algumas peculiaridades em relação aos demais contratos,
sendo que o fenômeno da terceirização ainda apresenta divergências
na sua aplicação.
Como regra não podem ser terceirizadas:
as atividades típicas do Estado, consideradas próprias
atividades fim da Administração Pública;
as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;
cuja despesa vá além do limite de despesa definido como teto no
art. 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal” (grifamos).
Tem-se, ainda, jurisprudência do E. Tribunal de Contas da União, no
mesmo sentido, senão vejamos:
Acórdão 2720/2008 - Plenário
Grupo/Classe/Colegiado GRUPO II / CLASSE V / Plenário
Process 013.742/2004-9
Natureza AUDITORIA
Entidade Órgãos/Entidades: Delegacia Regional do Trabalho/RJ;
Ministério da Integração Nacional (vinculador); Ministério do Meio
Ambiente (vinculador); Tribunal Superior Eleitoral - JE; e Ministério
do Desenvolvimento Agrário (vinculador)
Interessados Interessados/Responsáveis: não há
Sumário
RELATÓRIO DE AUDITORIA. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
PROPOSTA DO MPOG APRESENTADA AO TCU PARA SUBSTITUIÇÃO
DOS TERCEIRIZADOS EM ANDAMENTO. FATOS SUPERVENIENTES.
OUVIDORIA. INDÍCIO DE TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. OITIVA DO
RESPONSÁVEL. AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO.
ARQUIVAMENTO.
Encontra-se em andamento compromisso formulado pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão junto ao TCU para diminuir
gradualmente, entre os anos de 2006 e 2010, a terceirização
irregular de postos de trabalho na Administração Pública Federal
Direta, autárquica e fundacional, mediante a substituição dos
terceirizados por servidores concursados, nos termos do Acórdão
1.520/2006-Plenário
Assunto Auditoria
Ministro Relator André Luís de Carvalho
Representante do Ministério Público Paulo Bugarin
Unidade Técnica Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
[...]
6.1.1 Determinação aos órgãos da Administração Pública
Federal no sentido de que, na hipótese da contratação de
serviços terceirizados (...) abstenham-se de:
a) terceirizar serviços cuja mão-de-obra é o principal objeto
do contrato, caracterizando fuga à exigência de concurso
público, para o provimento de cargos ou empregos no serviço
público;
b) terceirizar serviços relativos à atividade fim do órgão;
c) terceirizar serviços cujas funções estejam previstas no
plano de cargos do órgão/entidade;
E mais:
Auditoria para verificar contratação de serviços de terceiros,
prestados por pessoas físicas, na FUB e das retribuições pagas
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a servidores públicos a esse título. Contratação de serviço
terceirizado para exercer atividades inerentes de servidor
público é irregular, pois constitui burla ao concurso público
para provimento de cargos. [VOTO] 5. [...] 6. [...]. 7. [...]Nesse
contexto, a invocação da modalidade `tarefa¿ muda a aparência, mas
não confere legalidade a um vínculo que, na essência, é de natureza
empregatícia, pelas características da relação entre o prestador e a
Administração tomadora do serviço. É pacífico o entendimento
do TCU de que se houver necessidade de subordinação
jurídica entre o obreiro e o tomador de serviços, bem assim
de pessoalidade e habitualidade, a terceirização será ilícita,
tornando-se imperativa a realização de concurso público,
ainda que não se trate de atividade-fim da contratante.
(Acórdão 1815/2003-Plenário). A contratação de terceiros
para o atendimento de necessidades permanentes da
Administração, tal como feita pela FUB, afronta diretamente
o princípio básico da seleção por concurso, que rege o
acesso ao serviço público. Além disso, potencializa o risco
de violação a outros princípios que decorrem diretamente do
art. 37, caput, da Constituição, como os da impessoalidade,
isonomia e proibição ao nepotismo, dada a informalidade
dos critérios de seleção dos contratados. Do ponto de vista do
prestador de serviço, a prática é igualmente censurável, por negarlhe a incidência das normas protetivas do trabalho assalariado,
previstas quer na CLT (nas hipóteses do serviço ser terceirizável)
quer no estatuto próprio dos servidores públicos. [...]. Nota-se
que a título de contratação por tarefa a FUB mantém vínculos
que se estendem por tempo muito além do razoável. [Os]
contratos existentes ao final de 2008 apresentavam uma
vigência média de cerca de 5 anos, duração inconciliável com
a precariedade implícita na definição de tarefa. [...]. O TCU,
por sua vez, tem reiteradamente decidido (Súmula n° 97)
que o desempenho sistemático, por terceiros, de atividades
inerentes às categorias funcionais próprias de uma Entidade
caracteriza contratação indireta de pessoal, em desacordo
com a norma constitucional.
Informações AC-3005-53/09-P - Sessão: 09/12/09 - Grupo: I Classe:
V Relator: Ministro AUGUSTO NARDES - Fiscalização - Auditoria de
Conformidade.
Especificamente sobre os contratos para a prestação de serviços
jurídicos, quais sejam, o firmado com o advogado WINSTON
CHURCHILL DA SILVA BERGAMO, precedido do Convite nº 05/2009,
bem como, o pactuado com a empresa ARJ ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA (contrato nº 028/2009 fls. 295/297), devese atentar, inicialmente, que a já mencionada Lei Municipal nº
404/2005 – que trata do Plano de Carreira dos servidores públicos
do município – não prevê o cargo de advogado ou procurador, o que,
por si só, já se constitui em grave ofensa aos princípios basilares
contidos na Constituição Federal, explique-se:
É que a Carta Constitucional de 1988, prevê em seu artigo 131 que
a representação judicial e extrajudicial da União será exercida pela
Advocacia-Geral da União, cabendo-lhe as atividades de consultoria
e assessoramento jurídico do Poder Executivo, sendo que “o ingresso
nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este
artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos” (art.
131, § 2º). Por seu turno, o artigo 132 da CF/88 dispõe que aos
Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, “(...) organizados
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e
a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.
Em verdade, a Carta Política de 1988 não dispõe expressamente
sobre a representação judicial e extrajudicial dos Municípios. Ocorre,
entretanto, que diante da aplicação do princípio da simetria, não
se pode admitir que a representação do município se faça por
advogados terceirizados – mesmo que através de licitação.
Nesse passo, o Município não pode contrariar ao que determina
a Constituição Federal organizando a sua advocacia pública com
advogados terceirizados ou mesmo com servidores comissionados,
posto que, assim o fazendo, estará se afastando do modelo
constitucionalmente desenhado e adotando um modelo assimétrico
e inconstitucional.
Ademais, a atividade de consultoria e representação judicial e
extrajudicial do município é uma atribuição afeta ao advogado
do quadro permanente, contratado através de regular concurso
público, não se recomendando, à luz dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da moralidade, que sejam desempenhados por
profissionais estranhos ao quadro de pessoal do ente federativo.
Nesse passo, por oportuno, vale trazer ao lume o entendimento do
E. Tribunal de Contas da União, in verbis:
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Terceirização – engenheiro e advogado
Nota: o TCU decidiu pela impossibilidade da contratação
direta de advogados e engenheiros para prestação de serviços,
na condição de autônomos, ‘porquanto deve ser precedida de
concurso público – art. 37, II, da CF/88, além de ofender aos
princípios da legitimidade, da impessoalidade e da isonomia, dado
que estava vigente processo seletivo público para formação de
cadastro de reserva.
(...) Ademais, os serviços contratados viabilizam o
funcionamento normal de um dos setores permanentes (...),
confundindo-se os serviços prestados pelos advogados com
as atribuições próprias do cargo de Advogado Pleno constante
no quadro permanente de pessoal (...)”.
Fonte: TCU. Processo nº 001.282/2003-6. Acórdão nº 180/2004 –
Plenário.
Dessa forma, em que pesem os argumentos oferecidos pelos
defendentes, opina-se pelo afastamento da irregularidade quanto
à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008 e 813/2008, entretanto,
pugna-se pela manutenção da irregularidade quanto à
inobservância ao disposto no artigo 37, inciso II, da CF/88, e
sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que determine,
com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar nº
621/2012 (LOTCEES), ao atual Prefeito Municipal de Laranja da Terra,
a criação das vagas necessárias para o desempenho das atividades
contábil e jurídica e a realização de regular concurso público para o
provimento das vagas existentes e das que venham a ser criadas.
Ausência
de
especificação
correta
no
instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (Referência:
item 4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos a constatação indigitada no item 4.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
4 – Aquisição de Peças de Reposição, Pneus, Câmaras e Protetores e
Contratação de Serviços de manutenção da Frota Municipal
A Administração Municipal instaurou os procedimentos licitatórios
abaixo especificados objetivando contratar empresas especializadas
no fornecimento de peças de reposição e mão de obra qualificada
para manutenção dos veículos e máquinas pesadas que compõem a
frota municipal.
Processo: 477/2009
Convite 07/2009
Objeto: aquisição de pneus
Credor: Jeticar Auto Center Ltda
Contrato: 38/2009
Valor: R$ 77.121,44
Processo: 1282/2009
Convite 27/2009
Objeto: aquisição de peças
Credor: Auto Peças e Mecânica Becalli Ltda
Contrato: 77/2009
Valor: R$ 75.146,37
Processo: 1392/2009
Convite 30/2009
Objeto: aquisição de peças e contratação de serviços especializados
para manutenção da frota
Credor: Darli Saick – ME
Contrato: 88/2009
Valor: R$ 68.514,00
Da análise dos autos que compõem os processos supracitados,
identificamos indícios de irregularidades sobre os quais passamos
a discorrer:
4.1 – Ausência de especificação correta no instrumento convocatório
dos materiais a serem adquiridos – Ausência de especificação correta
e de indicação das marcas dos produtos nas propostas apresentadas
Infringência ao caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei
Federal nº 8.666/93
Todo procedimento licitatório deve pautar-se objetivando a
garantia dos princípios básicos insculpidos na Lei de Licitações,
especificamente em seu artigo 3º in verbis:
Art. 3º.  A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
(grifo nosso)
A Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações, ao se referir ao
procedimento licitatório trata-o como um ato administrativo formal.
A partir do artigo 38 a lei enumera uma seqüência de atos que devem
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ser praticados com vistas à execução do certame. Especifica ainda,
em alguns casos, regras a serem observadas para a formalização
destes atos.
Encontramos na redação do artigo 40 disciplina acerca do conteúdo
dos editais. Vejamos:
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;
Mais adiante a lei estabelece que o julgamento das propostas deve
se processar em estrita observância aos requisitos pré-estabelecidos
no edital.
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
[...]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos
do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado
ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os
critérios de avaliação constantes do edital;
[...]
Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos
por esta Lei.
Estes dispositivos legais reafirmam o princípio norteador do
procedimento licitatório, elencado no caput do artigo 3º desta
mesma lei, qual seja, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Analisamos os autos que compõem os processos administrativos
que deflagraram os convites nºs 07, 27 e 30/2009, observamos que
em nenhum momento, tanto na fase interna quanto na externa, os
atos administrativos formais praticados pela administração pública
ofereceram condições capazes de identificar com clareza o objeto
que se pretendia contratar.
Inicialmente foram realizadas as pesquisas de mercado. Constam
nos autos cópias de orçamentos fornecidos pelos possíveis
fornecedores, contudo, sem especificação detalhada dos produtos e
sem indicação de marca.
No instrumento convocatório, a administração pública relaciona
como anexo ao convite a quantidade e a descrição dos produtos que
pretende adquirir, contudo, de forma precária, sem especificações
técnicas capazes de identificar com clareza o objeto e sua qualidade.
Por fim, as propostas apresentadas pelos licitantes repetem a
sucinta especificação que consta nos anexos dos instrumentos
convocatórios sem maiores esclarecimentos e sem indicação das
marcas dos produtos que estão sendo oferecidos.
Para melhor compreensão, reproduzimos na tabela a seguir alguns
exemplos:
Tabela 1 – Especificações utilizadas nos convites nºs 07, 27 e
30/2009
Convite 07/2009 - pneus
Instrumento
Proposta vencedora
convocatório
Pneu 205.60.15
Pneu 205.60.15
Pneu 205.60.15
Câmara 13.00.24
Câmara 13.00.24
Câmara 13.00.24
Pneu 13.00.24
Pneu 13.00.24
Pneu 13.00.24
Protetor 900.20
Protetor 900.20
Protetor 900.20
Pneu 14.00.24
Pneu 14.00.24
Pneu 14.00.24
Câmara 14.00.24
Câmara 14.00.24
Câmara 14.00.24
Convite 27/2009 - PEÇAS
Orçamento base
Instrumento
Proposta vencedora
convocatório
Bateria 100 Am
Bateria 100 Am
Bateria 100 Am
Filtro diesel
Filtro diesel
Filtro diesel
Convite 30/2009 - PEÇAS
Bico injetor
Bico injetor
Bico injetor
Kit de embreagem
Kit de embreagem
Kit de embreagem
Orçamento base

Fonte: Procedimentos licitatórios PMLT
Observamos que a descrição das peças e seu agrupamento no anexo
do instrumento convocatório foram especificados para cada veículo
e máquina da frota municipal, facilitando assim a identificação
das mesmas a serem cotadas pelos fornecedores em cada caso.
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Ocorre, entretanto, que não basta apenas identificar as peças de
acordo com o veículo ou máquina onde acontecerá a reposição, é
preciso identificá-las com as corretas especificações técnicas para
que a reposição ocorra com peças originais ou de características
semelhantes, com padrão de qualidade que garanta o melhor custo/
benefício, garantido assim a contratação, pela administração pública,
com o fornecedor que apresente a proposta mais vantajosa.
Vejamos o item “pneu”. Neste item observamos que a Administração
especificou em seu instrumento convocatório apenas as medidas
dos pneus que pretendia adquirir, por exemplo: Pneu 205.60.15.
Não há qualquer informação técnica capaz de selecionar um pneu
de boa qualidade. Algumas especificações técnicas devem ser
dimensionadas para que as administrações públicas adquiram um
produto de boa qualidade, já que a indicação de marca é vedada
pela Lei de Licitações.
(...)
NOTA: Baseando-se, exemplificativamente, no item “pneu” e levando
em conta aspectos técnicos, a equipe traça uma diferenciação
entre pneus “radiais” e diagonais”, buscando demonstrar que a
especificação dada pela Prefeitura na aquisição de tal item foi
incompleta já que não considerou o tipo de construção da estrutura
do pneu.
.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, no que tange à
presente anomalia, argumenta, em síntese que “a Administração
Municipal através dos seus servidores, responsáveis pelos processos
licitatórios, membros da CPL, Pregoeiro e etc. tem procurado atender
as especificações e as particularidades de cada produto para que
haja eficiência nas aquisições que tem também influencia direta na
finalização do certame”.
Aduz o Chefe do Executivo Municipal que “(...) vamos analisar
detalhes que necessitamos corrigir e vamos questionar para sanar
as dúvidas apontadas, tanto no caso dos pneus como também nas
peças”.
Análise:
A irregularidade em comento diz respeito à suposta infringência
ao caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/93, ante a “ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos”.
De acordo com o relatado pela equipe de campo a Administração
Municipal realizou procedimentos licitatórios, na modalidade
Convite, visando contratar empresas especializadas no fornecimento
de peças de reposição e mão de obra qualificada para a manutenção
dos veículos e máquinas pesadas que compõem a frota municipal.
Foram realizados três convites, quais sejam: a) Convite 07/2009
(fls. 457/460), cujo objeto foi a aquisição de pneus, tendo sido
contratada a empresa Jeticar Auto Center Ltda, ao valor global de
R$ 77.121,44; b) Convite 27/2009, cujo objeto foi a aquisição de
peças, tendo sido contratada (contrato nº 77/2009 de fls. 520/530)
a empresa Auto Peças e Mecânica Becalli Ltda, ao valor global de
R$ 75.146,37; c) Convite 30/2009 (fls. 570/591), cujo objeto foi
a aquisição de peças e contratação de serviços especializados para
manutenção da frota, tendo sido contratada a empresa Darli Saick –
ME, ao valor global de R$ 68.514,00.
Aponta o corpo de auditores que os certames supramencionados não
trouxeram a descrição suficiente dos objetos pretendidos, uma vez
que os instrumentos convocatórios foram elaborados, nas palavras
da equipe de campo “(...) de forma precária, sem especificações
técnicas capazes de identificar com clareza o objeto e sua qualidade”.
Aduz a equipe de auditagem que “(...) não basta apenas identificar
as peças de acordo com o veículo ou máquina onde acontecerá a
reposição, é preciso identificá-las com as corretas especificações
técnicas para que a reposição ocorra com peças originais ou de
características semelhantes, com padrão de qualidade que garanta
o melhor custo/benefício, garantido assim a contratação, pela
administração pública, com o fornecedor que apresente a proposta
mais vantajosa”.
Exemplificando a situação fática, observa a equipe técnica que
quanto ao item pneu, o instrumento convocatório traz apenas as
suas medidas, ignorando especificações básicas como o tipo de
construção do pneu (se radial ou diagonal).
Em sede de defesa, limita-se o Sr. Prefeito a aduzir que “(...) vamos
analisar detalhes que necessitamos corrigir e vamos questionar para
sanar as dúvidas apontadas, tanto no caso dos pneus como também
nas peças”.
Passando-se à análise e examinando-se mais detidamente os
instrumentos convocatórios e seus anexos, percebe-se, claramente,
que a especificação dos itens apresenta-se incompleta e pouco
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esclarecedora.
Reveste-se imperioso e necessário que o edital ou convite contenha
a descrição suficiente do objeto a ser contratado. Aliás, não sem
razão, esse é o entendimento pacífico propalado pelo E. Tribunal de
Contas da União, senão vejamos:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa
e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos instrumentos
convocatórios, a fim de que seja fornecido aos licitantes e
órgãos de controle todo o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar
o objeto da licitação, conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX,
e 40, inc. I, ambos da Lei nº 8.666/93, de modo a garantir a
contratação do objeto mais adequado às necessidades da
Entidade, em termos qualitativos e quantitativos, bem como
a homogeneização, a objetividade e a igualdade de tratamento às
licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel. Min. Lincoln
Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.) (grifamos).
Dessa forma, por todo o exposto e respaldo em remansosa e iterativa
jurisprudência, opina-se pela manutenção da irregularidade,
ante a descrição insuficiente do objeto nos Convites nsº 07/2009;
27/2009 e 30/2009, promovidos pela Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra.
Contratação de empresas para realização de shows artísticos
através de inexigibilidade de licitação – descaracterização da
situação de inexigibilidade (Referência: item 5.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos a constatação indigitada no item 5.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
5 – Contratação de Empresas para Realização de Shows Artísticos
A Prefeitura Municipal de Laranja da Terra contratou, nos autos dos
processos administrativos nºs 506/2009 e 3797/2009, empresas do
ramo de promoção de eventos com fulcro no artigo 25, inciso III, da
Lei das Licitações.
Tais contratações referem-se às seguintes empresas e seus valores:
Processo nº 506/2009
Credor: M.L. Produções Artísticas Ltda.
Contrato Administrativo nº 033/2009
Objeto: Contratação de serviços de shows para festividades
carnavalescas
Valor: R$ 21.650,00
Processo nº 3797/2009
Credor: TOP Produções e Eventos Ltda.
Contrato Administrativo nº 116/2009
Objeto: Contratação de serviços de shows para o dia 31 de dezembro
Valor: R$ 19.500,00
Da análise dos processos em comento, identificamos o indício de
irregularidade a seguir relatado:
5.1 – Contratação de Empresas por Inexigibilidade de Licitação–
Descaracterização da Inexigibilidade
Inobservância ao inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.
A lei das licitações dispõe sobre os casos em que a contratação
poderá ser realizada por inexigibilidade e, concernente ao assunto
em tela, prevê as possibilidades, em seu artigo 25, III, que, a seguir,
descrevemos:
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
Para, supostamente caracterizar a situação de inexigibilidade,
as empresas contratadas – M.L Produções Artísticas Ltda e TOP
Produções e Eventos Ltda- ME, anexaram aos autos dos processos
documentos intitulados “Cartas de Exclusividade”, inclusive, algumas
com o dizer Carta de Exclusividade Temporário.
Porém, nestas “cartas”, a exclusividade que as mesmas tomam para
si tem validade de somente um dia, especificamente para o dia do
evento, ficando evidente que não é a empresa em epígrafe, o real
representante das bandas. (...)
(...)
É de fácil observação que qualquer pessoa ou empresa, informada
antecipadamente do interesse da Administração Pública em realizar
eventos e contratar shows artísticos, pode entrar em contato com o
artista e reservar a data solicitada para apresentação do show.
Porém, somente isto não basta para se contratar junto à
administração pública. Não basta ter a exclusividade para uma data
somente. É necessário ser, o contratado, representante exclusivo do
artista. Para tal, a Lei das Licitações não deixa dúvidas.
No tocante à contratação dos grupos artísticos, entendemos que
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se enquadra nas exceções previstas em lei para contratação direta,
mas deve ser contratada diretamente com os reais representantes
das mesmas.
Tal ponderação visa alertar para casos em que se apresentam
tão somente declarações de exclusividade na contratação de
Profissionais Artísticos com validade restrita a dia e local específico,
onde entendemos tratar-se de burla aos preceitos determinados
pela Lei vigente.
Diante disso, merece ser aclarado, pelo ordenador de despesa,
o porquê do descumprimento ao artigo 25, III, da Lei Federal nº
8.666/93, na contratação das empresas M.L. Produções Artísticas
Ltda. e TOP Produções e Eventos Ltda. ME., para promoção e
organização de eventos artísticos no Município de Laranja da Terra/
ES.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja da
Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, quanto ao presente indício
de irregularidade, se limita a comentar que lhe parece “(...) um
tanto complexo as representações de exclusividade das BANDAS
(...)”. Sustenta que “(...) os eventos foram realizados e o objetivo
foi atendido, sem prejuízos para a Prefeitura de Laranja da Terra”.
Análise:
Conforme noticiado pela equipe responsável pelos trabalhos de
auditoria in loco, a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra contratou,
através de inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, III, da
Lei nº 8.666/93, as empresas M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e
TOP PRODUÇÕES E EVENTOS para a realização de shows artísticos.
A contratação da empresa M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA,
no valor de R$ 21.650,00, se deu através do contrato nº 033/2009
(juntado às fls. 713/715) cujo objeto estipulado foi a realização
de “(...) show para festividades carnavalescas no município de
Laranja da Terra nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2009 (...)”,
com a apresentação das seguintes atrações artísticas: “Grupo de
Momento”; “Banda Aço Doce”; “Grupo Sambacana”; “Os Mizael”;
“Couboys (sic) do Forró”; “Grupo Arte Certa” e “Banda Animasom
Capixaba”.
Já a contratação da empresa TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA,
no valor de R$19.500,00, se deu através do contrato nº 0116/2009
(juntado às fls. 696/698) cujo objeto se referia a prestação de
serviços de “(...) shows no dia 31 de dezembro de 2009, com ‘Tony
Ribeiro e Banda’ e ‘Banda Tremendões’”.
Nesse passo, noticiou a equipe de auditagem que as supracitadas
empresas apresentaram “Cartas de Exclusividade”, entretanto, com
“(...) validade de somente um dia, especificamente para o dia do
evento, ficando evidente que não é a empresa em epígrafe, o real
representante das bandas”.
Passando-se efetivamente à análise tem-se que a anomalia em
comento diz respeito à suposta infringência ao disposto no artigo
25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que por sua vez dispõe que:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
(...) omissis (...)
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.
Da leitura do disposto no comando legal supramencionado percebese que a contratação direta – através de inexigibilidade de licitação –
de profissional artista depende da conjugação de alguns requisitos,
quais sejam: que a contratação se dê diretamente com o artista
ou através de empresário exclusivo, bem como, que o artista seja
consagrado pela crítica ou pelo público.
No caso, ora em exame, a Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra contratou shows artísticos através de duas empresas (M. L.
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA)
que apresentaram documentos intitulados “Carta de Exclusividade”
(fls. 703; 704; 709; 710) e “Declaração de Exclusividade” (fls. 711
e 712) no afã de justificar a contratação direta.
Portanto, o ponto nodal a ser deslindado diz respeito à caracterização
da figura do “empresário exclusivo”. Ou seja, poderiam os documentos
intitulados como “Carta de Exclusividade” ou “Declaração de
Exclusividade, apresentados pelas empresas contratadas, serem
tidos como suficientes para atender à exigência contida no inciso III,
do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e caracterizá-las como “empresário
exclusivo”?
Conforme já aqui aventado, a Lei de Licitações exige, para a
contratação de profissional artista (através de inexigiblidade de
licitação), que o ajuste se dê diretamente (com o próprio artista) ou
através de empresário exclusivo. Aliás, esta é a lição do eminente
Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua consagrada obra
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“Contratação Direta Sem Licitação”, senão vejamos:
Para a regularidade dessa contratação direta existem três requisitos,
além da inviabilidade de competição:
- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;
- que seja feita diretamente ou mediante empresário
exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública. (grifamos).
De acordo com JACOBY, entende-se por “empresário exclusivo”
“(...) o profissional ou agência que intermedeia, com caráter de
exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é
o fornecedor exclusivo daquela mão de obra”.
Analisando detidamente os documentos juntados às fls. 703; 704;
709/712 pela equipe de auditoria, precisamente aqueles referentes
às cartas e declarações de exclusividade, apresentadas pelas
empresas M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e TOP PRODUÇÕES
E EVENTOS LTDA na tentativa de caracterizar a sua natureza de
“empresário exclusivo”, percebe-se, de plano, que tais documentos
foram firmados em datas próximas aos eventos.
Ademais, o próprio teor das declarações atesta, claramente,
que a representação dos artistas e bandas pelas empresas
supramencionadas se deu, especificamente, para as apresentações
realizadas no dia 31 de dezembro de 2009 (vide docs. de fls. 703
e 704) e durante o carnaval de 2009 - dias 20, 21 e 22 do mês de
fevereiro daquele ano – (vide docs. de fls. 709 a 712).
Nesse passo, vale asseverar que a expressão “empresário exclusivo”
adotada pelo legislador na redação do inciso III, do artigo 25 da
LLC, tem o sentido de empresário agenciador de artista que com
ele mantém um vínculo duradouro, permanente e não uma relação
temporária ou firmada para um único e determinado evento
artístico. Aliás, nesse sentido se manifestou o E. Tribunal de Contas
da Paraíba:
“(...) 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” (grifamos).
Fonte: Acórdão nº 1226/2011 – Proc. TC 7311/2010 .
Por sua vez, o Tribunal de Contas da União assentou o seguinte
entendimento a respeito do tema:
“2.3.2. Este Tribunal, mediante o Acórdão 96/2008-TCU-Plenário,
determinou ao Ministério do Turismo que informe, em seus manuais
de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças,
que:
“9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados,
enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no
inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993, por meio de
intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de
exclusividade dos artistas com o empresário contratado,
registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de
exclusividade difere da autorização que confere exclusividade
apenas para os dias correspondentes à apresentação dos
artistas e que é restrita à localidade do evento;
9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União,
no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, sob pena de glosa dos valores envolvidos.”
(...)
2.3.4. Durante os trabalhos de inspeção, verificou-se que os
contratos de exclusividade apresentados para os Convênios
Siafi nos 625546 e 629797 não possuem as características
exigidas pelo Tribunal, visto que se restringem às datas e às
localidades dos eventos.
(...)” (grifamos).
Fonte: Acórdão 2163/2011 - Segunda Câmara. Processo
016.324/2009-3.
No caso retratado nos autos restou sobejamente demonstrado
que as empresas contratadas - M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA e TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – apenas atuaram
como intermediarias na contratação dos artistas para os eventos
promovidos pela Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, não
podendo ser caracterizadas como “empresário exclusivo”, posto que
não detinham, previamente, os direitos de representar os artistas
contratados, que como se disse, advém de uma relação contratual
duradoura e permanente.
Fácil perceber que as empresas M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA e TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA atuaram, em verdade,
como intermediárias na contratação dos artistas, hipótese que não
atende aos ditames do prefalado inciso III do artigo 25 da Lei de
Licitações e Contratos. O Tribunal de Contas do Estado de Minas
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Gerais, analisando a questão da diferenciação entre empresário
exclusivo e mero intermediário de contratações de artistas assentou
o seguinte:
1461 - Contratação pública – Inexigibilidade – Profissional do setor
artístico – Empresário – Intermediário – Músicos – TCE/MG
“Denúncia. Contratação de músicos sem licitação só pode se dar
diretamente ou através de empresário exclusivo. Distinção entre
empresário e intermediário. O Órgão Técnico (...) propugna
(...) pela irregularidade da contratação direta dos shows, mediante
inexigibilidade de licitação, pelas razões a seguir expostas: (...) a
empresa (...) detinha a exclusividade de venda das referidas
bandas apenas nas datas dos referidos shows, o que comprova
que esta foi apenas uma intermediária na contratação dos
grupos. A dita exclusividade seria apenas uma garantia de que
naquele dia a empresa (...) levaria o referido grupo para o show
de seu interesse, ou seja, a contratada não é empresária exclusiva
das bandas em questão, o que contraria o art. 25 III da Lei de
Licitações. Cabe ressaltar trecho (...) do artigo ‘Inexigibilidade de
Licitação’, de Ércio de Arruda Lins: ‘Veja que o termo empresário não
pode ser confundido com intermediário. Aquele gerencia os negócios
de artistas determinados, numa relação contratual duradoura. O
último intermedeia qualquer artista, sempre numa relação pontual
e efêmera’. Dessa forma, nota-se que a inviabilidade de licitação
ocorre quando o artista é contratado diretamente ou através
de um EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, o que não se confunde
com um contratante intermediário. (...) Em caso semelhante,
a Conselheira Doris Coutinho do Tribunal de Contas do Tocantins
assim se manifestou: ‘(...) a empresa contratada pelo responsável
funcionou na presente contratação direta como intermediária, já
que, como resta provado nos autos, a ‘exclusividade’ declarada
nos documentos se deu somente nos dias definidos para a
apresentação no carnaval de Palmas, o que com certeza não reflete
a vontade do legislador, quando exigiu na norma a exclusividade
para fundamentar a inexigibilidade’. (...) Como bem anota a
Coordenadoria de Área de Exame de Instrumento Convocatório de
Licitação - CAIC/DAC, a figura do empresário não se confunde
com a do intermediário. Aquele é o profissional que gerencia
os negócios do artista de forma permanente, duradoura,
enquanto que o intermediário, hipótese tratada nos autos,
agencia eventos em datas aprazadas, específicas, eventuais.
Como assinala Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: ‘A contratação ou é
feita diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo,
como tal entendendo-se o profissional ou agência que intermedeia,
com caráter de exclusividade, o trabalho de determinado artista.
Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra’ (...)”.
(TCE/MG, Denúncia nº 749058, Rel. Conselheiro Eduardo Carone
Costa, j. em 09.10.2008.) (grifamos).
O vínculo firmado entre as empresas M. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA e TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e os artistas contratados
para apresentarem-se nos eventos promovidos pela Prefeitura de
Laranja da Terra teve natureza temporária e pontual. Em verdade,
o que se deu, foi apenas a transferência momentânea dos direitos
de representação destes artistas à contratada pelo próprio artista ou
por seu “verdadeiro” empresário exclusivo. Tal fato é patentemente
demonstrado na “Carta de Exclusividade”, presente às fls. 712, de
seguinte teor, abaixo reproduzido:
“CARTA DE EXCLUSIVIDADE
Eu, Gilmar Vieira da Silva (...) residente em Barra do Jequitibá,
Cidade de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo (...) DECLARO
ser o representante legal da BANDA “OS MISAEL” e por tanto dou
exclusividade a ML Produções Artísticas Ltda, (...) para venda
e recebimento do Show da Banda, no dia 22 de fevereiro de 2009,
na Cidade de Laranja da Terra – ES”. (grifos nossos).
O Tribunal de Contas da União examinando esta prática, qual seja,
a transferência momentânea da exclusividade sobre o artista, assim
se manifestou:
Essa situação decorre da venda, pelo artista ou seu empresário
exclusivo, de datas de apresentação a terceiros. De posse de
contratos ou de declarações que garantam a exclusividade
da apresentação do artista para uma determinada data,
coincidente com a do evento apoiado mediante o convênio, esses
terceiros são contratados por inexigibilidade.
Essa prática gera, pelo menos, duas consequências na
celebração de convênios. A primeira é o aumento do valor
pago pela apresentação, quando comparado ao valor que seria
despendido caso o artista ou banda fosse contratado diretamente
ou por meio de seu empresário exclusivo, ou seja, sem terceiros
intermediários.
A segunda é o desvirtuamento da regra do art. 25, III, da Lei
8.666/93, pois a inexigibilidade da licitação se aplica à contratação
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do profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de
empresário exclusivo. Como claramente define o Acórdão 96/2008
– Plenário, a exclusividade da data não se confunde com a do
empresário que representa o artista.
Analisando-se as situações mencionadas pelo Assessor de
Controle Interno do MTur, as duas primeiras são, basicamente,
similares. Referem-se a casos em que o empresário, que detém
a exclusividade do artista, celebrou contrato com terceiro,
transferindo a este a posse de uma determinada data de
apresentação do artista. Nos planos de trabalho das propostas
de convênios foram apresentados: o contrato de exclusividade
celebrado entre o artista e o empresário; e o contrato (ou declaração,
no segundo caso) de data específica de apresentação entre o
empresário e um terceiro. A proposta de preço contida no plano de
trabalho se refere à remuneração do terceiro, que detém a data de
apresentação coincidente com a da realização do evento.
Como determina o Acórdão 96/2008 – Plenário, somente deve
ser aceito como válido para a contratação por inexigibilidade,
o contrato de exclusividade entre o artista e seu empresário,
registrado em cartório, não prestando o contrato que contém
mera exclusividade de data para tal fim. Assim, o contrato e
a declaração referentes à data da apresentação, celebrados
com terceiros, não devem ser aceitos como elementos de
suporte à contratação por inexigibilidade (grifamos).
Fonte: Acórdão 2070/2011 - Plenário. Processo 019.449/2011-9.
Dessa forma, por todo o exposto e respaldo nos documentos de
suporte carreados pela equipe de auditagem, como também em
remansosa e iterativa jurisprudência, opinamos pela manutenção
da irregularidade, em razão do descumprimento ao disposto no
inciso III, do art. 25 da Lei nº 8.666/93, ante a não caracterização
das empresas contratadas na situação de “empresário exclusivo”.
Ausência de sistema de controle interno (Referência: item 6 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos, de forma sintetizada, a constatação
indigitada no item 6 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de
fls. 1011/1042.
6 Ausência de Sistema de Controle Interno
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:
(...)
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
pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 54 do referido diploma legal,
(...):
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, (...):
Observamos que a Prefeitura Municipal não instituiu seu sistema de
controle interno.
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.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja da
Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, se limita a sustentar que
“(...) era aguardado o momento em que os Tribunais de Contas dos
Estados estabelecessem as normas e diretrizes do funcionamento,
como ocorreu com a aprovação da Resolução n° 227 em 25 de agosto
de 2011 pelo Conselho do Egrégio Tribunal de Contado Estado do
Espírito Santo”.
Análise:
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A irregularidade em tela diz respeito à ausência de sistema de
controle interno na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, com
consequente inobservância ao disposto nos artigos 70 e 74 da
Constituição Federal e no art. 59 da LC 101/2000.
De acordo com a equipe de auditagem, à época da realização dos
trabalhos de campo, não havia no Município de Laranja da Terra,
“(...) sistema controle interno”.
Passando-se efetivamente à análise, temos que o defendente – atual
Prefeito do Município, embora demonstre ter tomado conhecimento
da Resolução n° 227/2011, editada por esta Corte de Contas e que
dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização
do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, nada
esclarece acerca de ter dado efetividade à referida norma.
Vale asseverar que a implantação e manutenção de sistemas de
controle interno deriva de sede constitucional, mais precisamente, o
artigo 74 da Constituição da República, a seguir transcrito:
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.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade
solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (grifamos).
Ciente da necessidade de implantação de sistemas de controle
interno nos entes e órgãos jurisdicionados, esta E. Corte de Contas
editou, em agosto de 2011, a Resolução TC nº 227, com o objetivo
de orientar e tornar cogente a implantação destes sistemas.
Nesse passo, determina o artigo 2º da Resolução TC nº 227/2011,
in verbis:
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.
Da dicção da norma supramencionada percebe-se que este TCEES
fixou o prazo de seis meses, contados da publicação da Resolução

227/2011, para que seus jurisdicionados, mediante a edição de lei
específica, implantassem seus respectivos sistemas de controle
interno.
Conforme apurado pela equipe de auditagem, não existia, em 2009,
no município de Laranja da Terra, sistema de controle interno.
Vale dizer, que em sua peça de defesa, o defendente, em nenhum
momento informa sobre a edição ou propositura de lei específica
dispondo sobre a implantação do sistema de controle interno, o que
é preocupante, já que a peça contestatória foi protocolizada neste
TCEES em 28 de fevereiro de 2012, portanto, bem próximo da data
limite fixada na sobredita Resolução 227/2011 para a implantação
do sistema.
Convém registrar que a edição de lei específica é apenas um
dos primeiros passos no roteiro de implantação do Sistema de
Controle Interno. A efetiva implantação do sistema de controle
interno demanda o implemento de uma série de normatizações e
procedimentos, conforme delineado no “Guia de orientação para
Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública”, anexo à Resolução TC 227/2011.
De toda sorte, tendo em vista que a Resolução TC 227/2011
fixou prazo para a implantação do Sistema de Controle Interno,
prazo este que se iniciou na data de 05/09/2011, portanto,
posteriormente ao término do exercício auditado (2009), opinase pelo afastamento da presente irregularidade e sugere-se,
com fundamento no art. 1º, inciso XXXVI, da LC 621/2012, que esta
Corte de Contas recomende ao Sr. Prefeito Municipal de Laranja da
Terra a observância ao disposto na Resolução TC 227/2011,
com especial atenção ao “Guia de orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de
rejeição ou julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas em lei, conforme
disposto no art. 47 da LC 621/2012 (LOTCEES).
Fracionamento de modalidade licitatória (Referência: item 7 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Auditoria:
A seguir, transcrevemos ipsis litteris a constatação indigitada no
item 7 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011 de fls. 1011/1042.
7 – Fracionamento de Modalidade Licitatória
Infringência ao artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93
Com base nos relatórios disponibilizados pela Administração,
constatamos que foram realizadas várias contratações utilizando
a modalidade de licitação “convite” para objetos semelhantes
incorrendo no indício de irregularidade intitulado “fracionamento
de modalidade licitatória”. Observamos ainda que existiram
contratações realizadas por dispensa de licitação, com fulcro no
artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, para os mesmos
objetos, agravando ainda mais o indício de irregularidade.
Na tabela a seguir agrupamos por objeto os processos de despesas
contratados pela Prefeitura Municipal utilizando a modalidade
licitatória “convite” e aqueles realizados por dispensa de licitação.
Vejamos:
Tabela 2: Fracionamento de modalidade licitatória exercício de 2009

PROC.
1282/09

BASE LEGAL
Convite 27/2009

Diversos
1392/09
Diversos

Art. 24, II
Convite 30/2009
Art. 24, II

1164/09
Diversos
Diversos

Convite 32/2009
Art. 24, II
Art. 24, II

Diversos
1447/09
Total
477/09
1391/09

Art. 24, II
Convite 38/2009

Tratorcol Peças e Serviços
Ltda
Tratorpel Peças para Tratores
Ltda

Convite 07/2009
Convite 21/2009

Jetcar Auto Center Ltda – EPP Aquisição de pneus e câmaras protetoras
e serviços de reforma de pneus.

Convite 12/2009

Hélio Henrique Toniato – ME
Gráfica e Editora Quatro
Irmãos Ltda - ME
Simone Maria Ferrari Araújo
- ME
Simone Maria Ferrari Araújo
- ME
Helio Henrique Toniato
Simone Maria Ferrari Araújo
- ME

Total
210/09 e
582/09

1454/09

Convite 22/2009

2238/09

Convite 40/2009

CREDOR
OBJETO
Auto Peças e Mecânica Becalli Aquisição de peças e contratação de
Ltda
serviços para manutenção da frota
Darli Saick - ME
Auto Peças Quatro Irmãos
Ltda - ME
Imigrante Tratores Ltda – ME

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

VALOR CONTRATADO
75.146,37
8.085,00
68.514,00
7.517,70
13.441,00
8.429,00
22.107,09

Materiais gráficos.

14.260,00
13.624,80
203.754,87
77.121,44
69.648,00
146.769,44
5.301,50
3.138,00
61.690,50
10.288,88
2.425,00
10.770,00
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Total
737/09
1580/09,
1581/09 e
1582/09
2472/09,
2473/09 e
2474/09
951/09 e
1612/09
2748/09
2661/09
Diversos
5645/09
1222/09 e
1223/09
951/09 e
1612/09
1580/09,
1581/09 e
1582/09
737/09
64/2009
Diversos
5645/09
1222/09 e
1223/09
951/09 e
1612/09
737/09
1580/09,
1581/09 e
1582/09
2472/09,
2473/09 e
2474/09
2748/09
737/09
5645/09
951/09 e
1612/09
2661/09
Total
311/09

2857/09
311/09
3268/09

405/09 e
1151/09
2662/09
2857/09
Total

Convite 33/2009
Convite 34/2009

Comercial de Gêneros
Alimentícios Meira Ltda

Aquisição de materiais de consumo
(limpeza e gêneros alimentícios).

93.613,88
11.196,16
21.018,23

Convite 46/2009

7.844,92

Convite 29/2009

8.399,65

Convite 48/2009
Convite 49/2009
Art. 24, II
Convite 14/2009
Convite 20/2009

20.553,08
33.851,01
24.162,49
6.181,52
2.397,80

Evaldo Kester - ME

Convite 29/2009

4.425,56

Convite 34/2009

1.480,54

Convite 33/2009
Art. 24, II
Art. 24, II
Convite 14/2009
Convite 20/2009

5,98
5.000,00
42.876,27
16.811,85
20.275,94

Gláucio Cezar Helker
Paulista Comércio e Atacado
de Cereais Ltda

Convite 29/2009

22.614,38

Convite 33/2009
Convite 34/2009

12.195,24
11.040,68

Convite 46/2009

12.202,87

Convite
Convite
Convite
Convite

48/2009
33/2009
14/2009
29/2009

Jânio Carlos Alves Portella
- ME

Convite 49/2009

Jandira Kester Seibel Ltda

Convite
02/2009
Convite
47/2009
Convite
02/2009
Convite
50/2009
Convite
26/2009
Convite
39/2009
Convite
47/2009

Maqnort Móveis de Escritório e Escolar Ltda
Simone Maria Ferrari Araújo – ME
Informaquez Equipamentos Eletrônicos Ltda
Parco Papelaria Ltda

5.237,55
4.041,30
598,15
2.569,90

Aquisição de materiais de expediente.

4.750,50
301.731,57
32.752,70
35.213,00
2.906,50
10.164,00
4.718,44

Maqnort Móveis de Escritório e Escolar Ltda
Alempeq Equipamentos de Escritório Ltda
Simone Maria Ferrari Araújo – ME
Informaquez Equipamentos Eletrônicos Ltda
Simone Maria Ferrari Araújo – ME
Informaquez Equipamentos Eletrônicos Ltda
Simone Maria Ferrari Araújo – ME

Fonte: Relatório de empenhos – PMLT
O artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93 determina qual modalidade
de licitação deve ser adotada pela Administração Pública em suas
contratações. Disciplina a lei que a modalidade será determinada
levando-se em conta o aspecto econômico das contratações. (...)
(...)
Como regra, o critério de seleção da modalidade de licitação é
econômico.
No presente caso, observamos que a Administração não observou
o valor das contratações realizadas para fins de determinação da
modalidade licitatória a ser adotada. A falta de planejamento levou
a diversas contratações, para um mesmo objeto, com adoção da
modalidade “convite” enquanto que o valor total destas contratações
ultrapassou o limite econômico permitido para esta modalidade, que
atualmente encontra-se fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Cumpre ao ordenador de despesas apresentar suas justificativas”.
Justificativa do responsável Sr. Joadir Lourenço Marques:
O senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal de Laranja
da Terra, em sua defesa de fls. 1055/1070, quanto ao presente
indício de irregularidade, inicia sua argumentação citando o § 1º
do art. 23 da Lei nº 8.666/93, afirmando que o dispositivo “(...) diz
com clareza que as aquisições de materiais e serviços efetuados
pela Administração serão divididos em tantas parcelas quantas se
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14.624,88
2.514,70
1.116,60
43.854,65
3.358,60
6.630,70
1.920,00
17.776,50
177.551,27

comprovarem técnica e economicamente viáveis”.
Prossegue o defendente citando escorço doutrinário da lavra de
Marçal Justen Filho lançado em sua obra Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos (fls. 207, 11ª edição), de
seguinte teor:
O art. 23, § 1°, impõe o fracionamento como obrigatório. A regra
retrata a vontade legislativa de ampliar a competitividade e o
universo de possíveis interessados. O Fracionamento conduz a
licitação e contratação de objetos de menor dimensão quantitativa,
qualitativa e econômica, Isso aumenta o número de pessoas em
condições de disputar a contratação, inclusive pela redução dos
requisitos de habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos
lotes).
Trata-se não apenas de realizar o principio da isonomia, mas da
própria eficiência.
Análise:
De acordo com a equipe de auditagem a Administração Municipal
teria realizado várias contratações, para “objetos semelhantes”,
utilizando-se da modalidade de licitação “Convite” ou de dispensa
de licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, da LLC, fato que
constituiria “fracionamento de modalidade licitatória” e infringência
ao disposto no artigo 23 da Lei de Licitações e Contratos.
O suposto fracionamento teria ocorrido quanto aos seguintes
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
objetos: a) aquisição de peças e contratação de serviços para
manutenção da frota; b) aquisição de pneus e câmaras protetoras e
serviços de reforma de pneus; c) materiais gráficos; d) aquisição de
materiais de consumo (limpeza e gêneros alimentícios); e) aquisição
de materiais de expediente.
O defendente traz como tese de defesa o argumento de que o § 1º
do art. 23 da Lei nº 8.666/93 permite o parcelamento do objeto da
licitação.
Passando-se efetivamente à análise convém, inicialmente, trazer ao
lume o disposto no mencionado § 1º do art. 23 da LLC:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
(...) omissis (...)
§ 1º - As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade
sem perda da economia de escala (grifamos).
Ademais, a Lei de Licitações e Contratos ao se referir especificamente
à compras dispôs em seu artigo 15, inciso IV que:
Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão:
(...) omissis (...)
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias
para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade (grifamos).
Entretanto, deve-se notar que a Lei de Licitações e Contratos,
ao permitir e até incentivar o parcelamento ou fracionamento
do objeto da licitação o faz com vistas à obtenção dos melhores
preços, ou, para utilizar-se a expressão contida na lei, objetiva-se a
economicidade ou a economia de escala. Acerca do parcelamento,
assim vem entendendo o E. Tribunal de Contas da União:
1057 - Contratação pública – Licitação – Modalidade – Objeto –
Fracionamento em diversos lotes – Licitações distintas – TCU
“O § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 estabelece a possibilidade
de a Administração fracionar o objeto em lotes ou parcelas
desde que haja viabilidade técnica e econômica. Nos termos
do § 2º, o fracionamento da contratação produz a necessidade de
realização de diversas licitações. O fundamento do parcelamento
é, em última instância, a ampliação da competitividade que só
será concretizada pela abertura de diferentes licitações. Destarte,
justifica-se a exigência legal de que se realize licitação distinta para
cada lote do serviço total almejado”. (TCU, Acórdão nº 2.393/2006,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 13.12.2006.)
1059 - Contratação pública – Licitação – Modalidade – Objeto
– Fracionamento em diversos lotes – Demonstração de
vantagem – TCU
“Nos termos do artigo 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o fracionamento
do objeto a ser licitado exige a demonstração da ampliação das
vantagens econômicas para a Administração por meio da redução
das despesas administrativas e da possibilidade de participação de
maior número de interessados”. (TCU, Acórdão nº 3.008/2006, 2ª
Câmara, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 23.10.2006.)
1060 - Contratação pública – Licitação – Modalidade – Objeto
– Fracionamento em diversos lotes – Demonstração de
vantagem – Economicidade – TCU
“Na forma do art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, deve a Administração
buscar o parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar
os recursos do mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade
do certame. Todavia, essa orientação exige que o parcelamento
somente seja efetuado quando não resultar em perda de economia
de escala, Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador,
que a licitação é procedimento administrativo que visa, entre outros
aspectos, a que a Administração contrate da forma mais vantajosa
possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, que o
parcelamento venha a ocasionar perda de economia de escala
e, por via de conseqüência, maiores custos para a Administração
Pública”. (TCU, Decisão nº 348/1999, Plenário, Rel. Min. Benjamin
Zymler, DOU de 22.06.1999.)
Portanto, conforme demonstrado no arestos supramencionados
é necessária a presença da vantajosidade econômica para que se
possa realizar o parcelamento (ou fracionamento) do objeto da
licitação.
Em lição elucidativa sobre o tema, anota o Professor Lucas Rocha
Furtado que:
À luz da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá, (...) caso o
deseje, desmembrar o objeto de modo a garantir a ampliação
da competitividade no mercado, sem perda da economia de
escala. Essa, aliás, deve ser a regra a ser seguida. Porém, se a
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adoção dessa solução implicar a criação de ônus mais elevados
pela quebra da economia de escala, a adoção de modalidade
menos rigorosa de licitação ou o enquadramento do objeto
do contrato nos limites que justifiquem a dispensa de
licitação (art. 24, I e II), não se admite o desmembramento.
Do contrário, à luz da competitividade, o desmembramento deve ser
até recomendado.
Repise-se:
jamais
poderá
ocorrer
a
utilização
do
desmembramento, ou fracionamento, de modo a enquadrar o
contrato nos limites de licitação dispensável, ou com vistas a
permitir a adoção de modalidade de licitação menos rigorosa
que a cabível (grifamos).
Em verdade, a fragmentação do objeto da licitação para que se
possa enquadrar em casos de dispensa pelo baixo valor (art. 24,
incisos I e II, da LLC) ou modalidade licitatória mais simplificada é
nominada pela doutrina como fracionamento de despesa.
O fracionamento de despesa constitui-se em conduta vedada pela
Lei de Licitações e revela a ausência ou mau planejamento do que
vai se gastar ao longo de um exercício financeiro na execução
de determinada obra, contratação de determinado serviço ou
na compra de determinados bens. Neste particular, conforme
explicitado pelo Tribunal de Contas da União na obra Licitações e
Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU, convém notar
que “o planejamento do exercício deve observar o princípio da
anualidade do orçamento. Logo, não pode o agente público
justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições
ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de
licitação inferior àquela exigida para o total da despesa no
ano, quando decorrente da falta de planejamento”.
Na mesma esteira, tem-se o seguinte julgado do E. Tribunal de
Contas da União:
Realize o planejamento prévio dos gastos anuais, de modo
a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza,
observando que o valor limite para as modalidades licitatórias
é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não
extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993. Adote a modalidade adequada de acordo
com os arts. 23 e 24 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993, de modo a evitar que a eventual prorrogação
do contrato administrativo dela decorrente resulte em valor total
superior ao permitido para a modalidade utilizada, tendo em vista
a jurisprudência do Tribunal (Vide também Acórdãos 842/2002 e
1725/2003, da Primeira Câmara e Acórdãos 260/2002, 1521/2003,
1808/2004 e 1878/2004, do Plenário).
Acórdão 1084/2007 Plenário. (Grifamos).
Com efeito, a Lei de Licitações ao fixar como regra geral o
parcelamento do objeto da licitação no parágrafo 1º do artigo 23,
desde que presente a vantajosidade econômica para a Administração,
também asseverou, no parágrafo 2º do mesmo artigo, a necessidade
de preservar a modalidade licitatória pertinente para a execução do
objeto da licitação em seu valor global. Eis a letra da Lei:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
(...) omissis (...)
§ 1º - As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica
e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
§ 2º - Na execução de obras e serviços e nas compras de
bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada
etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra
há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade
pertinente para a execução do objeto em licitação (grifamos).
Nesse passo, havendo o parcelamento do objeto da licitação na
forma preconizada pelo § 1º, do art. 23, da Lei 8.666/93, deverá ser
adotada a modalidade licitatória pertinente ao somatório dos valores
de todos os certames, observando-se o princípio da anualidade do
orçamento. Esta regra não encontra exceções quando o objeto (ou
objetos) se referir a compras. Entretanto, no que tange a obras ou
serviços, a parte final do § 5º, do art. 23, da LLC, admite que seja
desconsiderado o valor global e se adote procedimento licitatório
mais simplificado para “(...) as parcelas de natureza específica que
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade
diversa daquela do executor da obra ou serviço”.
No caso exposto nestes autos, em que pesem os argumentos trazidos
pela defesa, resulta evidenciado que houve a prática de parcelamento
de despesa (vedada pela Lei) e não o salutar parcelamento do objeto
da licitação (admitido pela Lei de Licitações), conforme demonstrado
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(vide tabela reproduzida no tópico Auditoria) pela fragmentação
de um mesmo objeto em vários Convites realizados ao longo do
ano, objetos estes que somados suplantam o valor limite desta
modalidade licitatória (R$ 80.000,00, na hipótese de compras e
serviços comuns – art. 23, II, “a”), razão pela qual opina-se pela
manutenção da irregularidade.
2 - CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
2.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos aos atos de gestão administrativa, praticados pelo Senhor
Joadir Lourenço Marques à frente da Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, no exercício 2009, considerando o conteúdo probatório e
os argumentos de defesa apresentados pelo gestor regularmente
citado, chega-se à conclusão de que devem ser mantidas as
irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução
Técnica Conclusiva:
1.1.1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por
meio de pessoa interposta (Referência: item 1.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.2 - Ausência de realização de consulta ao conselho
municipal de saúde (Referência: item 1.2 da Instrução Técnica
Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 10, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº
9.790/99.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações,
pelo parceiro público, constantes nos Termos de Parceria
nº 001/2009 e nº 002/2009 (Referência: item 1.3 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 11, da Lei Federal nº 9.790/99 e na cláusula
terceira dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.4 - Ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do contrato – Ausência de
controle sobre execução dos contratos (Referência: item 2.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70, §
único da CRFB/88 e à cláusula décima do contrato administrativo nº
40/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município
– ausência de concurso público (Referência: itens 3 e 3.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal,
c/c art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008 e art. 2º da Lei Municipal
nº 813/2008.
OBS: Afastamento quanto à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008
e 813/2008 e manutenção quanto à inobservância ao disposto no
artigo 37, inciso II, da CF/88.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (Referência:
item 4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.7 - Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade (Referência:
item 5.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.9 - Fracionamento de modalidade licitatória (Referência:
item 7 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 79, inciso
III, da Res. TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando:
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- pela irregularidade dos atos de gestão, frente à Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra, no exercício 2009, de responsabilidade
do senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal, tendo
em vista o cometimento de grave infração à norma legal ou
regulamentar, presentificada nos itens 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;
1.1.5; 1.1.6; 1.1.7 e 1.1.9 desta Instrução Técnica Conclusiva.
2.2 – Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que
determine, com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei
Complementar nº 621/2012 (LOTCEES), ao atual Prefeito Municipal
de Laranja da Terra:
2.2.1 - que passe a contratar diretamente, através da realização
prévia de regular concurso público de provas ou de provas e títulos,
os profissionais destinados a atuar nos programas de estratégia da
saúde;
2.2.2 - a criação das vagas necessárias para o desempenho das
atividades contábil e jurídica e a realização de regular concurso
público para o provimento das vagas existentes e das que venham
a ser criadas.
2.3 – Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que
recomende ao atual Prefeito Municipal de Laranja da Terra: a
observância ao disposto na Resolução TC 227/2011, com
especial atenção ao “Guia de orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de
rejeição ou julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas em lei, conforme
estabelecido no art. 47 da LC 621/2012 (LOTCEES).
2.4 - Sugere-se, ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, com
fundamento nos artigos 62, e artigos 95 e 96, da Lei Complementar
nº 32/93 (Lei Orgânica do TCEES), a imposição de MULTA ao senhor
Joadir Lourenço Marques.
- Posicionamento do Ministério Público de Contas II – ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA
Verifica-se acertada a análise da área técnica sobre os indicativos
de irregularidades constantes na ITC sub examine, vez que
consubstanciam a prática de infrações graves a princípios
constitucionais e legais bem como ofensa à Lei Federal n.º
8.666/93, tecendo este órgão ministerial, assim, considerações
complementares consoante análise a seguir.
Contratação indireta de profissionais da saúde por meio de
pessoa interposta (item 1.1 da ITI 984/2011)
Sobre o item supra, que trata de irregularidade acerca dos
termos de Parceria firmado com a OSCIP denominada ORDESC –
Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania -, com
vistas ao atendimento do Programa de Saúde da Família, doravante
PSF, o gestor, em seus esclarecimentos, ressalta a importância e a
necessidade da realização do PSF, asseverando decisões do egrégio
TCU e TCE-SC a respeito da possibilidade de execução de serviços
de saúde, de forma indireta, e que em nenhum momento burlou a
realização de concurso público.
As argumentações do responsável são insuficientes para afastar a
mácula ora sob análise, vez que os Termos de Parceria pactuados
tratam-se apenas da intermediação de mão-de-obra. De fato, o
convênio com entidades privadas, de acordo com o §1º do art. 199
da Carta Republicana, só poderá se dar em caráter complementar ao
SUS, que não é o caso presente.
Ademais, o PSF constitui política pública permanente, assim, sob o
prisma do art. 37, inciso II, da Carta Federal, a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
No particular, em relação aos Agentes Comunitários da Saúde, ficou
regrado através da Emenda Constitucional nº 51, de 14.02.2006, o
impedimento à contratação em caráter precário, situando, no próprio
texto constitucional, a especial condição jurídica, submetidos a um
sistema específico de recrutamento.
Lado outro, cabe sublinhar que a prestação dos serviços de
saúde dentro do âmbito do Município de Laranja da Terra faz
parte do Sistema Único de Saúde (SUS), a teor dos arts. 1º e 4º
da Lei nº 8.080/1990. E, nos termos do art. 24 da mencionada
Lei, a participação da iniciativa privada somente é admitida de
forma complementar quando as disponibilidades do ente político
pertencentes ao SUS forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada área.
Desse modo, anuindo integralmente ao órgão instrutivo, pugna-se
pela manutenção da irregularidade.
Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal de
Saúde (item 1.2 da ITI 984/2011)
Como informado pelo corpo instrutivo, o Município de Laranja da
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terra possui um Conselho Municipal de Saúde, criado por meio da Lei
Municipal n.º 253, de 16.11.1998.
Consignou o corpo auditor que os Termos de Parceria celebrados
entre o Município e a ORDESC não foram antecedidos da necessária
consulta ao Conselho Municipal de Saúde, violando, assim, o
que dispõe o art. 10, §1º da Lei Federal n.º 9.790/99, que assim
estabelece:
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das
partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta
aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de
atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.
É cediço que uma das vigas constitucionais de sustentação do SUS é
a participação da comunidade, a qual se encontra estampada no art.
198, inciso III, da CF/88, senão vejamos:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
[...]
III – participação popular
Nos termos da Lei Federal n.º 8.142/90, essa participação social se
dá mediante dois mecanismos principais: a Conferência de Saúde e
o Conselho de Saúde, sendo que ambos devem funcionar, de forma
efetiva, em todos os níveis da Federação – União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Destaca-se que os Conselhos de Saúde – como concretização
do princípio da participação da comunidade no SUS – ganharam
estatura constitucional com a edição da Emenda Constitucional nº
29, de 2000, a qual, ao definir fontes de financiamento para as
ações de saúde, atribuiu a esses colegiados o acompanhamento e
a fiscalização dos Fundos de Saúde, nos quais são creditados todos
os recursos públicos afetados à saúde (art. 77, § 3º do ADCT, com a
redação dada pelo art. 7º da EC 29/00).
Os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e deliberativos,
cabendo-lhes tomar as decisões relativas à discricionariedade
política e administrativa inerentes ao exercício do Poder Executivo.
Vaticina Marlon Alberto Weichert que:
A outra instância é o Conselho de Saúde, que tem caráter permanente
e deliberativo. Não se cuida, portanto, de mero órgão consultivo, mas
sim com atribuição legal de deliberar sobre a condução do sistema
de saúde no âmbito do respectivo ente. As atribuições do Conselho
vão desde a formulação das estratégias de atuação até o controle
da execução da política na instância correspondente, inclusive nos
aspectos financeiros e econômicos. E, ao invés de ser atribuição do
Conselho homologar decisões do Poder Executivo, é a este que cabe
homologar as deliberações do Conselho de Saúde.
Note-se que a atribuição de função deliberativa aos Conselhos não se
confunde com a função legislativa do Poder Legislativo. A deliberação
será quanto ao campo das decisões normalmente reservadas
ao Poder Executivo, no exercício do seu poder regulamentar e
administrativo.
Vale citar, ainda, que artigo 48, parágrafo único, da LRF, traz o
“incentivo à participação popular” como instrumento de transparência
de gestão fiscal, a qual, no presente caso, se dá pela participação do
Conselho Municipal de Saúde, legítimo representante da sociedade
na tomada de decisões sobre a implementação das políticas públicas
de saúde, sobretudo, na fiscalização da regular aplicação dos
recursos vinculados a essa área.
Assim, não consultado o Conselho Municipal de Saúde anterior à
contratação, viola dispositivos legais e constitucionais, devendo
ser mantido, assim, o indicativo de irregularidade.
Descumprimento de responsabilidade/obrigações, pelo
parceiro público, constantes nos Termos de Parceria nº
001/2009 e 002/2009 (item 1.3 da ITI 984/2011)
A argumentação apresentada pelo responsável não é suficiente para
afastar o aponte, pois mal tangencia um dos pontos principais da
falha: a ausência de fiscalização e acompanhamento da execução
dos Termos de Parceria.
Pela manutenção da irregularidade.
Ausência de designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização do contrato – Ausência de controle sobre
execução dos contratos (item 2.1 da ITI 984/2011)
Conforme disciplina o art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução
do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por representante
especialmente designado. Verifica-se, portanto, descumprimento ao
dispositivo retromencionado.
Vale lembrar que o descumprimento da lei de licitação é irregularidade
grave, consoante tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral:
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(...) o descumprimento da Lei de Licitação importa irregularidade
insanável (art. 1º, I, g, da LC nº 64/90) (...)”
(Ac. nº 661, de 14.9.2000, rel. Min. Nelson Jobim; no mesmo
sentido os acórdãos nºs 16.549, de 19.9.2000, rel. Min. Jacy Garcia
Vieira e 124, de 22.9.98, rel. Min. Eduardo Alckmin).
Portanto, não havendo menção de forma específica e restrita do
agente fiscalizador, resta patente a violação do dever de fiscalização
e acompanhamento da execução dos termos de parceria.
Pela manutenção da irregularidade.
Contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica –
terceirização de atividades previstas no plano de cargos e
carreiras do quadro de pessoal do município – ausência de
concurso público (itens 3 e 3.1 da ITI 984/2011)
No tocante ao item, consignou o corpo auditor que o ente municipal
auditado teria terceirizado atividades fins da administração, à revelia
de realização de concurso público, afrontando o art. 37, caput, e
inciso II da Carta Constitucional c/c art. 19 da Lei Municipal n.º
575/2008, bem como ao art. 2º da Lei Municipal nº 813/2008.
Analisando os autos, em primeira dimensão, assiste razão ao
ordenador uma vez que a citada Lei Municipal sob n.º 575/2008,
não trata do plano de carreira, e a de n.º 813/2008, até a data
da apresentação das justificativas ainda não tinha sido sancionada,
inexistindo, portanto no mundo jurídico.
Em segunda dimensão, contudo, subsiste a violação ao disposto
no art. 37, caput, e inciso II da Carta Republicana.
A contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica são temas
recorrentes nessa Corte de Contas, imputando-se como grave a
irregularidade quando referidas contratações são realizadas para
atividades rotineiras do jurisdicionado.
De fato, a contratação de serviços advocatícios e contábeis por
parte da Administração Pública somente deve ocorrer em situações
excepcionais (art. 25 c/c art. 13, III e V e § 1º da Lei nº. 8.666/93) e
não rotineira, como se observa dos autos, já que, como regra geral,
as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos devem ser executadas pelos próprios profissionais
da entidade, não podendo, portanto, ser objeto de execução indireta.
Dessa forma, contratações dessa espécie somente podem ser
consideradas legais se efetivadas para serviços específicos,
de natureza não continuada e com características singulares e
complexas, que evidenciem a impossibilidade de serem prestados
por profissionais do próprio quadro da entidade.
O Supremo Tribunal Federal entende que nem mesmo os cargos em
comissão de assessor jurídico possuem aptidão para tal desiderato:
14. A simples comparação entre os mencionados dispositivos
revela que, no âmbito do Poder executivo, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico são exclusivamente
confiadas pela Constituição Federal aos procuradores de
Estado, com organização e, carreira e ingresso por concurso
de provas e títulos, exigida ainda a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases. Isso como condição
de qualificação técnica e independência funcional. Independência e
qualificação que hão de presidir a atuação de quem desenvolve as
atividades de orientação e representação jurídica, tão necessárias
ao regular funcionamento do Poder Executivo. Tudo sob critérios
de absoluta tecnicalidade, portanto, até porque tais atividades
são constitucionalmente categorizadas como “funções essenciais à
Justiça” (capítulo IV do Título IV da CF). (grifo nosso)
15. Essa exclusividade dos procuradores de Estado para a atividade
de consultoria e representação jurídica, entendidas aqui como
assessoramento e procuratório judicial, é incompatível com a
natureza dos cargos em comissão, que se definem como da estrita
confiança da autoridade nomeante, matérias já devidamente
examinada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.557, da
relatoria da ministra Ellen Gracie; 881-MC, da relatoria do ministro
Celso de Mello; e 1.679, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
No tocante à contratação de serviços jurídicos ou o exercício de
assessoramento por servidor investido em cargo comissionado, o
r. Acórdão TC-078/2012 dos autos TC-7242/2011, derivado de
representação deste Ministério Público de Contas, é esclarecedor,
tendo assim decidido essa Corte:
ACÓRDÃO TC-078/2012
PROCESSO - TC-7242/2011
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
EMENTA
REPRESENTAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE DE
PROCURADOR MUNICIPAL A SERVIDORES COMISSIONADOS
– DETERMINAR ANULAÇÃO DOS ATOS DE NOMEAÇÃO AOS
CARGOS COMISSIONADOS NO PRAZO DE 30 DIAS.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7242/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatorze de março de
dois mil e doze, à unanimidade, receber a representação, considerar
prejudicada a cautelar, determinar a anulação dos atos de nomeação
impugnados e notificar no prazo de 30 dias ao Prefeito Municipal para
regularizar a situação, exonerando os ocupantes dos respectivos
cargos comissionados, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, com a modificação proposta
do Sr. Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Não obstante, cumpre advertir que o entendimento acima destacado
deve ser aplicado não só à consultoria jurídica contratada pelo
jurisdicionado, como também às consultorias contábeis, vez que
também se tratam de atividades inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos e que devem ser executadas pelos
próprios profissionais da entidade.
No tocante à atividade contábil, atividade primordial, de maior
realce e excelência num órgão público, realizada por profissional
da área contábil, o qual tem a incumbência de adotar as medidas
necessárias para a ótima consecução das contas públicas, auxiliando
o gestor público na execução financeira, patrimonial e orçamentária,
essa Corte de Contas, em recente julgamento, assim decidiu:
ACÓRDÃO TC-178/2012
PROCESSO - TC-4923/2011
INTERESSADO - URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOÃO NEIVA
EMENTA
REPRESENTAÇÃO - PREGÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FISCAIS
- ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO - TERCEIRIZAÇÃO NÃO
PERMITIDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRAZO DE 30 DIAS PARA
ANULAÇÃO DO CERTAME - RECOMENDAÇÃO.
Denota-se, portanto, que os recentes julgados dessa Corte norteiamse por rechaçar tais contratações quando utilizadas para atividade
fim do jurisdicionado, impondo-se reconhecer a gravidade do ato de
gestão perpetrado.
Cabe alerta à atual responsável pelo Executivo Municipal de Laranja
da Terra para que tome as providências necessárias a dotar o quadro
de pessoal permanente de cargos efetivos, visando a profissionalizar
a prestação do serviço para que não sofra os efeitos das frequentes
mudanças decorrentes de orientação político-administrativa.
Pela manutenção da irregularidade.
Ausência
de
especificação
correta
no
instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (item 4.1 da
ITI 984/2011)
Nos termos dos procedimentos licitatórios, quais sejam: a) Convite
07/2009 (fls. 457/460), cujo objeto foi à aquisição de pneus, tendo
sido contratada a empresa Jeticar Auto Center Ltda, ao valor global de
R$ 77.121,44; b) Convite 27/2009, cujo objeto foi a aquisição de
peças, tendo sido contratada (contrato nº 77/2009 de fls. 520/530)
a empresa Auto Peças e Mecânica Becalli Ltda, ao valor global de
R$ 75.146,37 e c) Convite 30/2009 (fls. 570/591), cujo objeto
foi a aquisição de peças e contratação de serviços especializados
para manutenção da frota, tendo sido contratada a empresa Darli
Saick – ME, ao valor global de R$ 68.514,00, restou patente que a
falta de especificação objetiva dos produtos e serviços comprometeu
o bom e regular andamento do certame, pois não foi apresentado,
de maneira clara, o específico objeto da licitação, inviabilizando,
por conseguinte, a elaboração de propostas para o procedimento
licitatório caracterizando, destarte, restrição à competitividade do
certame.
A jurisprudência do egrégio TCU é uníssona e torrencial sobre o
tema:
Atente para o art. 40, inciso I, da Lei no 8.666/1993, de forma
que, nos editais convocatórios que divulgue, o objeto da licitação
seja descrito de forma sucinta, clara e objetiva, evitando, assim,
interpretações equivocadas. Acórdão 1547/2007 Plenário
Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, nao deixando
margens a duvidas, sob pena de comprometer o carater competitivo
do certame, em atendimento ao art. 40, inciso I, da Lei no
8.666/1993, e art. 9o, inciso I, do Decreto no 3.931/2001. Acórdão
1100/2007 Plenário
Com efeito, vez que as especificações básicas acerca do objeto não
foram claras, conclui-se que elas não se deram nos termos do artigo
40, I, da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo, pois, ser mantido o
aponte de irregularidade.
Contratação de empresas para realização de shows artísticos
através de inexigibilidade de licitação – descaracterização da
situação de inexigibilidade (item 5.1 da ITI 984/2011)
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No item em epígrafe denota-se que a municipalidade contratou as
empresas M.L. Produções Artísticas Ltda. e TOP Produções
e Eventos Ltda. com base no art. 25, inciso III, do Estatuto de
Licitações e Contratos, verbis:
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)
Nos termos dos Contratos nºs. 116/2009, fls. 696/698, e 033/2009,
fls. 713/715, as contratadas comprometem-se a apresentar as
bandas, ficando o município obrigado a pagar às contratadas os
valores estipulados contratualmente pelos serviços prestados.
De acordo com os ensinamentos de Jacoby Fernandes, para
a regularidade da contratação direta de profissionais do setor
artístico existem três requisitos que devem ser observados, além da
inviabilidade de competição, a saber:
(i) que o objeto da contratação seja o serviço de um artista
profissional;
(ii) que seja feita diretamente ou mediante empresário exclusivo; e
(iii) que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.
Quanto a primeiro requisito, importante frisar que a profissão
de artista profissional encontra-se regulada pela Lei nº 6.533/78,
regulamentada pelo Decreto nº 82.385/78.
O art. 2º, I, da Lei nº 6.533/78 define artista, como sendo o
“profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural
de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública,
através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se
realizam espetáculos de diversão pública”.
O art. 6º do referido diploma legal estabelece que “o exercício das
profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões requer
prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do
Trabalho, o qual terá validade em todo o território nacional”.
E, ainda, os arts. 3º e 4º determinam que as pessoas físicas e jurídicas
que tiverem a seu serviço artistas e/ou técnicos em espetáculos de
diversões, bem como aquelas que agenciem a colocação desta mãode-obra no mercado, deverão, da mesma forma, ser registrados na
Delegacia Regional do Trabalho.
Embora tal ponto não tenha sido objeto de aponte de irregularidade
pela equipe de auditoria, merece registrar não foram acostados aos
autos quaisquer documentos comprobatórios da qualidade artística
do serviço profissional contratado.
Quanto ao segundo requisito, destaca-se que somente se admite
a contratação direta do artista ou mediante empresário exclusivo.
Ocorre, no entanto, que a contratação das bandas constantes Tony
Ribeiro e Banda e Banda Tremendões - Contrato Administrativo
116/2009 e Grupo de Momento, Banda Aço Doce, Grupo Sambacana,
Os Mizael, Cowboys do Forró Grupo Arte Certa e Banda Animasom –
Contrato Administrativo 033/2009, realizada mediante processo
de inexigibilidade de licitação, está eivada de nulidade, uma vez que
não se deram diretamente com os artistas, nem tampouco através
de seu empresário exclusivo, mas sim com empresas intermediárias,
que detinha “exclusividade” de comercialização somente para as
datas de 22 de fevereiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009,
fls., consoante termo de exclusividade de fls. 709/712 e 703/704,
respectivamente.
Observa-se, assim, que não se tratou de contratação feita nos
parâmetros legais, visto que o “termo de exclusividade” apresentado
pelas empresas revelam que não se trata de empresários exclusivos
dos aludidos artistas, mas declaração de exclusividade daquele
especificamente para as apresentações em determinado período.
A título ilustrativo, observa-se, nitidamente, que nas próprias
cartas de exclusividade, existe um agente, que se vislumbra ser
o representante exclusivo, transferindo a exclusividade de
venda para que outra empresa possa agenciá-la. Ora, é crível
a impossibilidade de contratação por meio de terceiro que não o
artista ou seu empresário exclusivo.
É importante estabelecer a diferença entre EMPRESÁRIO
EXCLUSIVO e MERO INTERMEDIÁRIO. Enquanto o primeiro
representa determinado artista, com exclusividade, o intermediário
(caso dos autos) é aquele que agencia eventos em datas específicas.
Para configurar as hipóteses de inexigibilidade de licitação prevista
no inciso III do artigo 25 da Lei Geral de Licitações, a contratação
deve se dar diretamente com o artista ou através do seu empresário
exclusivo, que é aquele que gerencia o artista de forma permanente.
Ércio de Arruda Lins em artigo intitulado “Inexigibilidade de
Licitação”, adverte:
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Veja que o termo empresário não pode ser confundido com
intermediário. Aquele gerencia os negócios de artistas determinados,
numa relação contratual duradoura. O último, intermedeia qualquer
artista, sempre numa relação pontual e efêmera.
O ardil de se contratar artistas por meio de intermediários,
dispensando-se indevidamente o procedimento de licitação, vem
sendo veemente rechaçado pelos Tribunais de Contas, consoante se
denota dos seguintes julgados:
Contratação de músicos sem licitação só pode se dar diretamente ou
através de empresário exclusivo.
Distinção entre empresário e intermediário. “(...) pela irregularidade
da contratação direta dos shows, mediante inexigibilidade de
licitação, pelas razões a seguir expostas: (...) a empresa (...)
detinha a exclusividade de venda das referidas bandas apenas nas
datas dos referidos shows, o que comprova que esta foi apenas uma
intermediária na contratação dos grupos. A dita exclusividade seria
apenas uma garantia de que naquele dia a empresa (…) levaria o
referido grupo para o show de seu interesse, ou seja, a contratada
não é empresária exclusiva das bandas em questão, o que contraria
o art. 25, III da Lei de Licitações. (...) a figura do empresário não
se confunde com a do intermediário. Aquele é o profissional que
gerencia os negócios do artista de forma permanente, duradoura,
enquanto que o intermediário, hipótese tratada nos autos, agencia
eventos em datas aprazadas, específicas, eventuais. (...).
(TCE-MG Denúncia n.º 749058. Sessão do dia 09/10/2008, http://
www.tce.mg.gov.br)
O vínculo de exclusividade deverá ser devidamente comprovado
através de carta de exclusividade ou contrato, assinados por
quem detenha condição para representar banda, grupo musical
ou profissional do setor artístico, conforme indicação em contrato
social ou estatuto registrado nos órgãos competentes, de sorte que
as meras declarações de exclusividade acostadas aos processos de
inexigibilidade, ainda que com firma reconhecida, não legitimam
a condição dos signatários respectivos, uma vez que não foram
instruídas, como devido, com os respectivos contratos sociais ou
estatutos, de sorte que não quedou comprovada a condição daqueles
signatários para representar as bandas.
(TCE-BA, Termo de Ocorrência nº 93.016/09)
(....) a empresa contratada pelo responsável funcionou na presente
contratação direta como intermediária, já que como resta provado
nos autos a ‘exclusividade’ declarada nos documentos se deu
somente nos dias definidos para apresentação no carnaval de Palmas
o que não certeza não reflete a vontade do legislador quando exigiu
na norma a exclusividade para fundamentar a inexigibilidade.
(TCE-TO,
notícia
publicada
em
www.tce.to.gov.br/sitephp/
noticiasLer.php?codigo=261)
e) determine ao Ministério do Turismo que informe em seus manuais
de prestação de contas de convênio e no próprio termo de convênio
que, quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1992,
por meio de intermediários ou representantes:
- deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos
artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve
ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização
que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à
apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento;
(TCU, Acórdão 96/2008 – Plenário, AC-0096-02/08-P.)
Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal
entende, para configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação
prevista no art. 25, III, da Lei nº. 8.666/93, ser essencial a
exigência da prova de exclusividade do empresário. Nesse sentido
a Decisão n° 956/1997 que recomendou “à Administração Regional
de Samambaia - RA XII que, na hipótese de contratação indireta
de que trata o inciso III, do art. 25 da lei n° 8666/93, exija do
empresário do artista documento comprobatório que ateste ser
aquele o representante legal deste no evento”.
No tocante ao terceiro requisito, preceitua o art. 25, § 1º, da Lei nº.
8.666/93 que “considera-se de notória especialização o profissional
ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação
do objeto do contrato”.
Embora contenha a expressão certo teor de subjetividade, não
se permite a arbitrariedade. Assim, deverá o órgão contratante
comprovar, nos autos do procedimento administrativo, a consagração
do artista que se pretende contratar. Não se trata de apuração da
qualificação profissional, pois não é a habilidade técnica que se
busca comprovar, mas sim a fama e a notoriedade do artista.
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Ensina Jorge Ulisses Jacoby Fernandes que “não se pode confundir
expressões distintas atinentes à mera qualificação profissional,
como freqüência a conservatórios de música, à consagração pela
crítica especializada ou pela opinião pública. Aqui, só a fama e a
notoriedade do artista permitem a contratação direta; os demais
que ainda não alcançaram esse grau de reconhecimento podem ser
contratados mediante concurso ou outra modalidade de licitação
(...)”.
Quanto à forma de comprovação da consagração do artista, entende
o Tribunal de Contas do Distrito Federal que “quanto à inexigibilidade
prevista no art. 25, inciso III, da Lei no 8.666/93 (...), na contratação
de profissionais artísticos é necessária à apresentação de curriculum
acompanhado de documentos (recorte de jornais, revistas etc),
que atestem a consagração pela crítica e opinião pública, conforme
decisão exarada no Processo no 1876/95” (Decisão 6.968/1996).
Por derradeiro, mesmo que não tenha sido ponto da auditoria,
importante constar que o princípio da economicidade não autoriza a
contratação de artistas profissionais a preços exorbitantes, devendo
a Administração buscar, sempre que possível, a contratação de outro
artista que possa atender aos anseios do público, mas que ofereça
proposta mais vantajosa.
Dessa forma, não se prescinde dos autos do procedimento
administrativo da contratação a justificativa do preço contratado,
devidamente amparado em pesquisas de mercado, observandose os preços praticados, pelo mesmo artista ou outro de idêntica
consagração pública em eventos semelhantes promovidos tanto pela
administração pública quanto por particular, o que não se verificou
no caso concreto.
Na lição de Marçal Justen Filho,
a autonomia para escolha do particular a ser contratado não
pode traduzir-se em ato imotivado ou derivar de escolhas
arbitrárias. Ou seja, a discricionariedade não autoriza atos de
prepotência. (...) Portanto, a decisão acerca do particular a ser
contratado refletirá uma avaliação das necessidades públicas, das
características da prestação a ser realizada, da identidade e das
condições propostas pelo particular. Essa avaliação deverá fazer-se
segundo critérios de razoabilidade, ainda quando as peculiaridades
do caso concreto impeçam a formulação de juízo dotado de certeza
científica. (...) A administração deverá evidenciar que a solução
adotada, através de uma contratação direta, representa a melhor
alternativa possível para a realização dos fins buscados pelo Estado.
Isso significa, inclusive, comprovar a economicidade da
contratação e a ausência de desperdício de recursos públicos”.
[...]
“Ademais, deverão ser adotadas as formalidade previstas no art.
26, que envolvem, basicamente, a documentação acerca do
preenchimento dos requisitos legais para a contratação. Deverá
instaurar procedimento administrativo, ao qual serão juntados
os documentos referentes ao cumprimento de todas as etapas e
formalidades acima indicados, inclusive no tocante ao preço
adotado”
A administração não pode, portanto, contratar a seu bel-prazer,
por liberdade, sem demonstrar os elementos adequados a esta
contratação. Desse modo, será reprovável a decisão administrativa
quando evidenciar que a escolha, para fins de contratação direta,
recaiu sobre alternativa sem a devida justificativa de preço.
Nessa esteira, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:
Tais ocorrências, a meu ver, não só violam a literalidade da norma
do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 8666/93, que
estabelece a obrigatoriedade de constar dos processos de dispensa
e inexigibilidade de licitação a prévia justificativa do preço, mas o
dever de o gestor demonstrar a boa e regular utilização dos recursos
públicos. Se no âmbito privado, previamente à celebração de um
contrato, compete ao administrador de uma empresa cercar-se
de todas as cautelas necessárias, de forma a verificar, no mínimo,
a adequação dos preços ofertados, bem como a possibilidade de
negociação, caso considere necessário, maior zelo e diligência
caberá ao administrador público em situação equivalente” (Acórdão
nº 787/2009, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler).
Tal regra aplica-se, sem exceção, à contratação de artistas pelo setor
público, a qual, como qualquer outra, deve obediência ao disposto
no artigo 26, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.
Resta, portanto, violado o art. 25, inciso III, da Lei Federal n.º
8.666/93, devendo ser mantido o indicativo de irregularidade..
Ausência de Controle Interno (item 6 da ITI 984/2011)
À vista da Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de
Orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública Estadual e Municipal, deve afastar-se este
indicativo de irregularidade.
Fracionamento de modalidade licitatória (item 7 da ITI
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984/2011)
Analisando o ponto, verifica-se que o ordenador promoveu diversas
contratações que ultrapassaram o teto balizado no artigo 23, I, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
As argumentações expendidas pelo ordenador demonstra falta de
gerência e planejamento com a coisa pública. A Constituição Federal
exige da Administração Pública o dever de eficiência, princípio
consagrado no ordenamento jurídico pátrio.
Pela análise dos objetos contratuais, é claro a todas as luzes que oos
contratos celebrados em razão de diversas dispensas de licitação são
convergentes, ou seja, são os mesmos, tanto aqueles celebrados
por dispensa quanto por convite.
O fracionamento de despesas, claramente identificado nos casos
apresentados, é caracterizado pela divisão da despesa com o
fito de se utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada
pela legislação, considerado o valor total da despesa, ou para se
utilizar a contratação direta, sendo, ambos os casos, vedados pelos
parágrafos 2º e 5º do art. 23 da Lei nº 8.666/93.
A gravidade se avoluma quando se tem em mente que dispensar
licitação em desacordo com as normas legais é conduta tipificada,
em tese, como crime pelo art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Noutro giro, o fracionamento de despesas, por importar em burla
à licitação, configura ato de improbidade administrativa previsto na
Lei Federal n.º 8.429/92.
O art. 11 deste estatuto legal nada mais é do que uma decorrência
lógica do art. 37 da Carta Republicana que instituiu, na legislação
ordinária, o dever jurídico do administrador de obedecer aos princípios
regentes da administração pública. Isto porque incumbe ao gestor
público, no exercício da atividade estatal, observar rigorosamente a
juridicidade de sua conduta administrativa, de modo a não macular
os ditames constitucionais indissociáveis dos padrões de probidade
administrativa de todos os atos do Poder Público.
A apontada violação a dispositivos do ordenamento jurídico pelas
pelos ordenadores constituem patente afronta ao princípio da
legalidade. Esse princípio, francamente ofendido no presente caso
concreto, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
[...] explicita a subordinação da atividade administrativa à lei e
surge como decorrência natural da indisponibilidade do interesse
público, noção esta que, conforme foi visto, informa o caráter da
relação de administração.82
Fora da lei, portanto, não há espaço para atuação regular da
Administração. Donde, todos os agentes do Executivo, desde o que
lhe ocupa a cúspede até o mais modesto dos servidores que detenha
algum poder decisório, hão de ter perante a lei - para cumprirem
corretamente seus misteres – a mesma humildade e a mesma
obsequiosa reverência para com os desígnios normativos. É que
todos exercem função administrativa, a dizer, função subalterna à
lei, ancilar – que vem de ansiá-la, serva, escrava.
Pela manutenção da irregularidade.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - sejam mantidos integralmente os apontes de irregularidades de
nºs. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 7, todos da ITI nº. 984/2011;
2 - sejam julgadas IRREGULARES as contas de gestão do Executivo
Municipal de Laranja da Terra, relativa ao exercício 2009, sob
responsabilidade de Joadir Lourenço Marques, na forma do art.
84, III, “c” e “d”, da LC nº. 621/12;
3 - seja cominada multa pecuniária ao responsável, na forma dos
arts. 87, IV, e 135, I e II, da LC nº. 621/12 c/c art. 166 da Res. TC
nº. 182/02;
4 - com fulcro no art. 87, VI, da LC nº. 621/12, seja determinado
ao Executivo Municipal de Laranja da Terra:
4.1 –executar os itens 2.2 e 2.3, expedidos pela área técnica na fl.
1197;
5.1 – que nos procedimentos para contratação direta, mediante
inexigibilidade de licitação, de profissionais do setor artístico:
5.1.2. - que exija comprovação da qualidade profissional do artista
na forma da Lei nº. 6.533/78, regulamentada pelo Decreto nº
82.385/78;
5.1.3. - que exija prova de exclusividade do empresário, quando
a contratação não se der diretamente com o artista , abstendose de contratar artistas por meio de intermediários com “carta de
exclusividade” para data(s) específica(s);
5.1.4. - que explicite as razões da escolha do fornecedor ou
executante, fazendo constar o interesse público que será atendido
com a contratação daquele artista profissional específico, inclusive
no que concerne a compatibilidade entre a espécie de trabalho
artístico a ser contratado e a finalidade cultural específica do evento;
5.1.5. – que seja demonstrado documentalmente a consagração do
artista contratado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
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e,
5.1.6. – que justifique adequadamente o preço contratado, mediante
exaustiva pesquisa de preços no mercado, comparando o cachê
cobrado por aquele artista com outras apresentações em condições
semelhantes àquelas em que se dará o evento. Tal consulta deverá
incluir tanto o preço cobrado em eventos particulares como em
eventos custeados por verba pública. Deverá, ainda, a Administração
comparar os preços cobrados com aqueles praticados por artistas
de semelhante consagração na crítica especializada e/ou opinião
pública.
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, discordando
parcialmente apenas no tocante à conclusão do Ministério
Público de Contas pelo “julgamento das contas de gestão”,
tendo em vista que os presentes autos versam sobre processo
de fiscalização, VOTO:
3.1 Por rejeitar as alegações de defesa, com fundamento no
art. 114, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 e, por
conseguinte, pela manutenção das seguintes irregularidades,
todas sob a responsabilidade do senhor Joadir Lourenço Marques,
Prefeito Municipal de Laranja da Terra no exercício de 2009:
3.1.1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por
meio de pessoa interposta
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal
3.1.2 - Ausência de realização de consulta ao Conselho
Municipal de Saúde
Infringência: artigo 10, §1º, da Lei Federal nº 9.790/99
3.1.3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações,
pelo parceiro público, constantes nos Termos de Parceria nºs
001/2009 e 002/2009
Infringência: artigo 11 da Lei Federal nº 9.790/99 e Cláusula Terceira
dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
3.1.4 - Ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do contrato – Ausência de
controle sobre execução dos contratos
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70,
parágrafo único da Constituição Federal e à Cláusula Décima do
Contrato Administrativo nº 40/2009
3.1.5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município –
ausência de concurso público
Infringência: artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal
OBS: Afastamento quanto à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008
e 813/2008 e manutenção quanto à inobservância ao disposto no
artigo 37, inciso II, da CF/88.
3.1.6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93
3.1.7 - Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
3.1.8 - Fracionamento de modalidade licitatória
Infringência: artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93
3.2 Pela aplicação de multa correspondente a 1000 (um 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.
3.3 Pela determinação ao Executivo Municipal de Laranja da Terra,
com fulcro no art. 114, parágrafo único, in fine, da Lei Complementar
621/2012 para:
3.3.1 que passe a contratar diretamente, através da realização
prévia de regular concurso público de provas ou de provas e títulos,
os profissionais destinados a atuar nos programas de estratégia da
saúde;
3.3.2 a criação das vagas necessárias para o desempenho das
atividades contábil e jurídica e a realização de regular concurso
público para o provimento das vagas existentes e das que venham
a ser criadas.
3.3.3 que observe ao disposto na Resolução TC 227/2011, com
especial atenção ao “Guia de orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de
rejeição ou julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas em lei, conforme
estabelecido no art. 47 da LC 621/2012 (LOTCEES).
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3.3.4 que, nos procedimentos para contratação direta de
profissionais do setor artístico mediante inexigibilidade de licitação:
3.3.4.1 exija comprovação da qualidade profissional do artista
na forma da Lei nº. 6.533/78, regulamentada pelo Decreto nº
82.385/78;
3.3.4.2 exija prova de exclusividade do empresário, quando
a contratação não se der diretamente com o artista , abstendose de contratar artistas por meio de intermediários com “carta de
exclusividade” para data(s) específica(s);
3.3.4.3 explicite as razões da escolha do fornecedor ou executante,
fazendo constar o interesse público que será atendido com a
contratação daquele artista profissional específico, inclusive no que
concerne a compatibilidade entre a espécie de trabalho artístico a
ser contratado e a finalidade cultural específica do evento;
3.3.4.4 seja demonstrada documentalmente a consagração do
artista contratado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
e,
3.3.4.5 justifique adequadamente o preço contratado, mediante
exaustiva pesquisa de preços no mercado, comparando o cachê
cobrado por aquele artista com outras apresentações em condições
semelhantes àquelas em que se dará o evento. Tal consulta deverá
incluir tanto o preço cobrado em eventos particulares como em
eventos custeados por verba pública. Deverá, ainda, a Administração
comparar os preços cobrados com aqueles praticados por artistas
de semelhante consagração na crítica especializada e/ou opinião
pública.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o tema
tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o
que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à
apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Relatório
de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do
senhor Joadir Lourenço Marques, Prefeito Municipal.
Após a regular tramitação dos processos pela área técnica, foi
elaborada pelo NEC a Instrução Técnica Conclusiva ITC
3797/2013 (fls. 1135/1198), concluindo pela irregularidade dos
atos de gestão apontados pela auditoria, sendo na totalidade dos
seus termos acompanhada pelo Ministério Público de Contas (PPJC
337/13 – fls. 1202/1219), da lavra do Em. Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva
O Em. Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
manifestou-se às fls. 1228/1296, externando o seu entendimento
sobre a matéria da seguinte forma:
“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, discordando
parcialmente apenas no tocante à conclusão do Ministério
Público de Contas pelo “julgamento das contas de gestão”,
tendo em vista que os presentes autos versam sobre processo
de fiscalização, VOTO:
3.1 Por rejeitar as alegações de defesa, com fundamento no
art. 114, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 e, por
conseguinte, pela manutenção das seguintes irregularidades,
todas sob a responsabilidade do senhor Joadir Lourenço Marques,
Prefeito Municipal de Laranja da Terra no exercício de 2009:
3.1.1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por
meio de pessoa interposta
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal
3.1.2 - Ausência de realização de consulta ao Conselho
Municipal de Saúde
Infringência: artigo 10, §1º, da Lei Federal nº 9.790/99
3.1.3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações,
pelo parceiro público, constantes nos Termos de Parceria nºs
001/2009 e 002/2009
Infringência: artigo 11 da Lei Federal nº 9.790/99 e Cláusula Terceira
dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
3.1.4 - Ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do contrato – Ausência de
controle sobre execução dos contratos
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70,
parágrafo único da Constituição Federal e à Cláusula Décima do
Contrato Administrativo nº 40/2009
3.1.5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município –
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ausência de concurso público
Infringência: artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal
OBS: Afastamento quanto à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008
e 813/2008 e manutenção quanto à inobservância ao disposto no
artigo 37, inciso II, da CF/88.
3.1.6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93
3.1.7 - Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
3.1.8 - Fracionamento de modalidade licitatória
Infringência: artigo 23 da Lei Federal nº 8.666/93
3.2 Pela aplicação de multa correspondente a 1000 (um 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.
3.3 Pela determinação ao Executivo Municipal de Laranja da Terra,
com fulcro no art. 114, parágrafo único, in fine, da Lei Complementar
621/2012 para:
3.3.1 que passe a contratar diretamente, através da realização
prévia de regular concurso público de provas ou de provas e títulos,
os profissionais destinados a atuar nos programas de estratégia da
saúde;
3.3.2 a criação das vagas necessárias para o desempenho das
atividades contábil e jurídica e a realização de regular concurso
público para o provimento das vagas existentes e das que venham
a ser criadas.
3.3.3 que observe ao disposto na Resolução TC 227/2011, com
especial atenção ao “Guia de orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de
rejeição ou julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas em lei, conforme
estabelecido no art. 47 da LC 621/2012 (LOTCEES).
3.3.4 que, nos procedimentos para contratação direta de profissionais
do setor artístico mediante inexigibilidade de licitação:
3.3.4.1 exija comprovação da qualidade profissional do artista
na forma da Lei nº. 6.533/78, regulamentada pelo Decreto nº
82.385/78;
3.3.4.2 exija prova de exclusividade do empresário, quando
a contratação não se der diretamente com o artista , abstendose de contratar artistas por meio de intermediários com “carta de
exclusividade” para data(s) específica(s);
3.3.4.3 explicite as razões da escolha do fornecedor ou executante,
fazendo constar o interesse público que será atendido com a
contratação daquele artista profissional específico, inclusive no que
concerne a compatibilidade entre a espécie de trabalho artístico a
ser contratado e a finalidade cultural específica do evento;
3.3.4.4 seja demonstrada documentalmente a consagração do
artista contratado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
e,
3.3.4.5 justifique adequadamente o preço contratado, mediante
exaustiva pesquisa de preços no mercado, comparando o cachê
cobrado por aquele artista com outras apresentações em condições
semelhantes àquelas em que se dará o evento. Tal consulta deverá
incluir tanto o preço cobrado em eventos particulares como em
eventos custeados por verba pública. Deverá, ainda, a Administração
comparar os preços cobrados com aqueles praticados por artistas
de semelhante consagração na crítica especializada e/ou opinião
pública.
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 pela segundo critérios pertinentes
ao nexo de causalidade entre a ação/omissão do Ordenador de
Despesas e a irregularidade apontada.
Nesse passo, verifiquei que o Em. Relator acompanhou a área
técnica, no sentido de manutenção das seguintes irregularidades
apontadas pela auditoria, conforme ora transcrevo:
1.1.1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por
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meio de pessoa interposta
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal
1.1.2 - Ausência de realização de consulta ao conselho
municipal de saúde (Referência: item 1.2 da Instrução Técnica
Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 10, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº
9.790/99.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações,
pelo parceiro público, constantes nos Termos de Parceria
nº 001/2009 e nº 002/2009 (Referência: item 1.3 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 11, da Lei Federal nº 9.790/99 e na cláusula
terceira dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.4 - Ausência de designação de servidor para
acompanhamento e fiscalização do contrato – Ausência de
controle sobre execução dos contratos (Referência: item 2.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70, §
único da CRFB/88 e à cláusula décima do contrato administrativo nº
40/2009
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município
– ausência de concurso público (Referência: itens 3 e 3.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal,
c/c art. 19 da Lei Municipal nº 575/2008 e art. 2º da Lei Municipal
nº 813/2008.
OBS: Afastamento quanto à ofensa às Leis Municipais nsº 575/2008
e 813/2008 e manutenção quanto à inobservância ao disposto no
artigo 37, inciso II, da CF/88.
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (Referência:
item 4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
1.1.7 - Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade (Referência:
item 5.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável:
Joadir Lourenço Marques – Prefeito Municipal.
Destaco que as irregularidades identificadas nos tópicos 1.1.4.,
1.1.6 e 1.1.7, acima reproduzidos, decorrem de infringências
à lei de licitações e contratos, portanto, falhas identificadas
em procedimentos licitatórios – fase interna e externa, que se
relacionam a atribuições de responsabilidade dos membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL) e não especificamente ao
Prefeito.
Especialmente em relação ao item 1.1.4, que tratou de ausência
de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização do
contrato, aduziu a defesa, embora reconheça que não foi designado
um servidor para a execução do controle e acompanhamento
contratual, que esta responsabilidade teria ficado “a cargo da
Secretaria de Obras”.
Noutro giro, constato que os demais casos e respectivas falhas
apontadas pela auditoria foram respaldadas em prévio e
fundamentado parecer jurídico, quais sejam:
Item 1.1.1, que trata de contratação indireta de profissionais da
área de saúde, através de pessoa interposta (OSCIP – ORDESC), por
meio dos Termos de Parceria nºs. 01 e 02, firmados com o intuito
de operacionalização dos Programas de ‘Saúde da Família’, ‘Plantões
Médicos’ e ‘Atendimento Hospitalar’, aderidos pelo Município frente
ao Ministério da Saúde;
Itens 1.1.2 e 1.1.3, que se referem às obrigações constantes dos
mesmos Termos de Parceria firmados pelo município, em infringência
a legislação que rege a matéria (Lei Federal nº 9.790/99);
Item 1.1.5, que trata da terceirização de serviços jurídicos e
contábeis em afronta à obrigatoriedade de concurso público, contida
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no art. 37, II da CRF/88, decorrente das seguintes contratações:
Processo nº 97/2009
Convite nº 01/2009
Objeto: serviços de assessoria, consultoria contábil, financeira,
orientação da execução orçamentária e assistência aos serviços
contábeis e jurídicos.
Credor: ARJ Assessoria e Consultoria Ltda
Contrato nº 28/2009
Valor: R$ 71.500,00
Processo nº 802/2009
Convite nº 19/2009
Objeto: serviços de elaboração de DCTF, SIOPE, SIOPS e SISTN.
Credor: Lima Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Contrato nº 61/2009
Valor: R$10.050,00
Processo nº 612/2009
Convite nº 05/2009
Objeto: serviços jurídicos especializados na defesa e na promoção
de ações em favor da Prefeitura Municipal.
Credor: Winston Churchill da Silva Bergamo
Contrato nº 36/2009
Valor: R$ 24.000,00
Da análise da documentação acostada pela auditoria (fls. 52/128),
constato que os Termos de Parceria nº 01 e 02 de 2009, firmados
com a ORDESC, foram realizados com respaldo no Parecer Jurídico
de autoria do procurador Rui de Sousa Andrade (fls. 56/76 e
94/114).
Além disto, os mencionados Termos de Pareceria foram solicitados
pelo Secretário Municipal de Saúde, que fundamentou sua proposta
no primeiro termo firmado, como uma questão emergencial, no
intuito de operacionalização do Programa de Saúde da Família a ser
desenvolvido, conforme pode ser verificado no Ofício nº 001, datado
de 02 de janeiro de 2009 (fls. 52).
Quanto à contratação de assessoria financeira, orientação da
execução orçamentária e assistência aos serviços contábeis e
jurídicos, contou o chefe daquele Executivo Municipal com o exame
e aprovação, realizados no Edital do Convite nº 01/2009, do Parecer
Jurídico de autoria do procurador Winston Churchill da Silva
Bergamo (fls. 288), que veio a respaldar, inclusive, o contrato nº
028/2009, firmado com a empresa ARJ Consultoria e Auditoria
S/C Ltda, no valor de R$71.500,00, com vigência de fevereiro a
dezembro de 2009 (fls. 295/298).
Ademais, constata-se uma Nota Técnica de autoria do citado
procurador Winston Churchill da Silva Bergamo, datada de
15/01/2009 (fls. 329), para respaldar o contrato administrativo
nº 19/2009, firmado com a citada empresa ARJ, por dispensa
licitatória, no valor de R$6.500,00 mensal, para atender o mesmo
objeto de assessoria contábil e jurídica, no período de 02 de janeiro
a 31/01/2009 (fls. 316/319).
Contudo, não consta dos presentes autos parecer jurídico para
validar o contrato administrativo nº 61/2009, oriundo do Convite nº
19/2009, firmado com a empresa Lima Assessoria e Contabilidade
Pública Ltda, para o período de 29/04 a 28/05/2009, no valor de
R$10.050,00 (fls. 331/344), bem como para respaldar os contratos
nºs. 18 e 36/2009 (fls. 345/349), o primeiro por dispensa licitatória
e o último oriundo do convite nº 05/2009, firmados com Sr.
Winston Churchill da Silva Bergamo, para prestação de serviços
jurídicos, respectivamente, no prazo de 02/01 a 02/03/2009, com
valor mensal de R$2.300,00 e no prazo de 02/03 a 31/12/2009, com
valor mensal de R$2.400,00.
Pois bem.
Inicialmente, cabe ressaltar que na carreira da Prefeitura constam
02 cargos efetivos de contador e dois técnicos de contabilidade,
conforme Anexo da Lei nº 404/2005 (fls. 400/401), assim como
constam três cargos comissionados de Assessor Jurídico, conforme
Anexo da Lei nº 200/1997 (fls. 391).
No entanto, como pode ser observado na Declaração encaminhado
pelo Prefeito à equipe de auditoria (fls. 350), dos quatro cargos
efetivos existentes na carreira, somente um de contador está
preenchido, e dos três comissionados, somente dois estão nomeados
para atender a demanda jurídica daquela Prefeitura.
Vislumbro que as inconsistências apontadas decorrem de deficiência
no controle interno daquela municipalidade, todavia, fato notório é
que na maioria dos casos houve fundamentado parecer jurídico para
respaldar a contratação por parte do chefe daquele executivo.
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
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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 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.
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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, por exemplo, 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
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
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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.
Por todo o exposto, no 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.
Dessa forma:
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;
Considerando 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;
Considerando o princípio da duração razoável do processo
insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna;
Considerando os princípios básicos que regem as Normas de
Auditoria Governamental – NAGs, notadamente, as que
se referem aos conceitos de priorização de auditorias (NAGs 4205), deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade.
Pelo exposto, peço vênia ao Em. Relator para afastar a
responsabilidade do gestor pelas irregularidades presentes nos itens
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.7.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo com o entendimento da área
técnica e do MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte
Decisão:
Julgar REGULARES COM RESSALVA, os atos de gestão do Sr.
Joadir Lourenço Marques, relativos ao exercício de 2009,
auditados neste processo, nos termos do art. 84, inciso II, da LC
621/2012, conferindo quitação ao responsável, com base no art.
86 desse mesmo diploma legal, tendo em vista o afastamento das
seguintes irregularidades:
1 - Contratação indireta de profissionais da saúde por meio
de pessoa interposta
Infringência: artigo 37, II, da Constituição Federal;
2 - Ausência de realização de consulta ao conselho municipal
de saúde (Referência: item 1.2 da Instrução Técnica Inicial ITI
984/2011):
Infringência: artigo 10, parágrafo primeiro, da Lei Federal nº
9.790/99;
3 - Descumprimento de responsabilidades/obrigações, pelo
parceiro público, constantes nos Termos de Parceria nº
001/2009 e nº 002/2009 (Referência: item 1.3 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 11, da Lei Federal nº 9.790/99 e na cláusula
terceira dos Termos de Parceira nºs 001 e 002/2009;
4 - Ausência de designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização do contrato – Ausência de controle sobre
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execução dos contratos (Referência: item 2.1 da Instrução
Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ao artigo 70, §
único da CRFB/88 e à cláusula décima do contrato administrativo nº
40/2009;
5 - Contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica
– terceirização de atividades previstas no plano de cargos e
carreiras do quadro de pessoal do município – ausência de
concurso público (Referência: itens 3 e 3.1 da Instrução Técnica
Inicial ITI 984/2011):
Infringência: artigos 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal;
6 - Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos (Referência:
item 4.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: caput do artigo 3º c/c artigo 40, inciso I, da Lei Federal
nº 8.666/93;
7 - Contratação de empresas para realização de shows
artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade (Referência:
item 5.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 984/2011):
Infringência: inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.
VOTO para que este Tribunal de Contas adote as providências
para a criação de uma comissão, com a finalidade de estudar as
modificações introduzidas pela nova Política Nacional de Atenção
Básica, propondo ao Plenário as alterações cabíveis, com vistas a
adaptar o Manual em vigor a essa nova realidade, com a respectiva
suspensão da aplicabilidade do item 4.2 – Formas de Contratação,
do Manual de Orientação Para o Estado e Municípios Capixabas
sobre a Gestão das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Res. TC
216/2007 (referente aos itens 1 a 3);
3) VOTO, ainda, com base no art. 86, da Lei Complementar
621/2012, pelo encaminhamento de determinações ao atual
gestor da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, decorrente dos
apontamentos contidos nos itens que seguem:
Promova a designação de servidor para acompanhamento da
execução contratual de gastos com combustíveis e implemente um
controle efetivo destas despesas, com planilhas que contenham:
quantidade de combustível adquirido em cada abastecimento, gasto
de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e
chegada do veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo
abastecido, datas de abastecimento, identificação do condutor,
percurso realizado e a finalidade do trajeto (referente ao item 4);
Adote os seguintes procedimentos relativamente ao item 5:
b.1) Promova estudos para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios e contábeis (terceiros), pessoa
física ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com os
custos decorrentes da admissão de novos advogados e contadores
concursados;
b.2) Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade
de licitação para contratação de serviços advocatícios e contábeis
como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e proceda
a extinção dos cargos de Contador e Técnico em Contabilidade,
constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade;
b.3) Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a realização de concurso público, que a estruturação das
carreiras, no tocante ao quantitativo de cargos e fixação de salários,
esteja em absoluta conexão com os parâmetros da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, observando, obviamente, o impacto
dessas contratações nas contas municipais, em função, sobretudo,
da tendência de queda na arrecadação, cujos reflexos impactarão
nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
c) Faça constar nos editais de futuros certames a especificação
detalhada dos produtos a serem adquiridos, sem que este
detalhamento possibilite a identificação de determinada marca
(referente ao item 6);
d) Adeque as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas
e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não
for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o
contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado (referente ao item 7);
e) Implemente o seu sistema de controle interno, por ser esta uma
exigência constitucional, nos termos propostos pela Resolução
TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011, publicado no D.O.E. de
05/09/2011, que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação
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do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.
Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivese.
VOTO-VISTA DA EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra, referente ao exercício de 2009, sob a
responsabilidade do prefeito Joadir Lourenço Marques.
O Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
acolheu as manifestações técnica e ministerial, rejeitando as
alegações de defesa, mantendo as seguintes irregularidades, com
aplicação de MULTA de 1.000 VRTE:
3.1.1 – Contratação indireta de profissionais de saúde por meio de
pessoa interposta;
3.1.2 – Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal
de Saúde;
3.1.3 – Descumprimento de responsabilidade/obrigações, pelo
parceiro público, constantes nos Termos de Parceria n. 001/2009 e
n. 002/2009;
3.1.4 – Ausência de designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização do contrato – Ausência de controle sobre a execução
dos contratos;
3.1.5 – Contratação de serviços de assessoria contábil e jurídica –
terceirização de atividades previstas no plano de cargos e carreiras
do quadro de pessoal do município – ausência de concurso público;
3.1.6 – Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos;
3.1.7 – Contratação de empresas para realização de shows
artísticos através de inexigibilidade de licitação – descaracterização
da situação de inexigibilidade;
3.1.8 – Fracionamento de modalidade licitatória.
Votou, também, por DETERMINAR ao atual gestor:
3.3.1 que passe a contratar diretamente, através da realização
prévia de regular concurso público de provas ou de provas e títulos,
os profissionais destinados a atuar nos programas de estratégia da
saúde;
3.3.2 a criação das vagas necessárias para o desempenho das
atividades contábil e jurídica e a realização de regular concurso
público para o provimento das vagas existentes e das que venham
a ser criadas.
3.3.3 que observe ao disposto na Resolução TC 227/2011, com
especial atenção ao “Guia de orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de
rejeição ou julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades previstas em lei, conforme
estabelecido no art. 47 da LC 621/2012 (LOTCEES).
3.3.4 que, nos procedimentos para contratação direta de
profissionais do setor artístico mediante inexigibilidade de licitação:
3.3.4.1 exija comprovação da qualidade profissional do artista
na forma da Lei nº. 6.533/78, regulamentada pelo Decreto nº
82.385/78;
3.3.4.2 exija prova de exclusividade do empresário, quando
a contratação não se der diretamente com o artista , abstendose de contratar artistas por meio de intermediários com “carta de
exclusividade” para data(s) específica(s);
3.3.4.3 explicite as razões da escolha do fornecedor ou executante,
fazendo constar o interesse público que será atendido com a
contratação daquele artista profissional específico, inclusive no que
concerne a compatibilidade entre a espécie de trabalho artístico a
ser contratado e a finalidade cultural específica do evento;
3.3.4.4 seja demonstrada documentalmente a consagração do
artista contratado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
e,
3.3.4.5 justifique adequadamente o preço contratado, mediante
exaustiva pesquisa de preços no mercado, comparando o cachê
cobrado por aquele artista com outras apresentações em condições
semelhantes àquelas em que se dará o evento. Tal consulta deverá
incluir tanto o preço cobrado em eventos particulares como em
eventos custeados por verba pública. Deverá, ainda, a Administração
comparar os preços cobrados com aqueles praticados por artistas
de semelhante consagração na crítica especializada e/ou opinião
pública.
O Relator discordou do Parquet apenas quanto à natureza do
processo sob julgamento, por não se referir a Contas de Gestão,
mas à Fiscalização.
Em Voto-vista divergente, o Conselheiro Rodrigo Chamoun
afastou a responsabilidade do prefeito, concluindo que, diante da
ausência da matriz de responsabilidade na instrução processual, resta
prejudicada a missão de permear as circunstâncias normativas do
art. 388 do Regimento Interno, fixando-se o quantum sancionatório
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adequado, dentro dos limites mínimo e máximo previstos na LC 621
c/c o RITCEES, o que ensejaria a correta dosimetria da penalidade
e, por conseguinte, a observância do princípio da individualização da
pena como corolário do princípio da culpabilidade.
Não vislumbrou, nas irregularidades encontradas, segundo
critérios de relevância, risco e materialidade previstos nas Normas
de Auditoria Governamental n. 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 apresentadas.
Votou pela REGULARIDADE COM RESSALVA dos atos de gestão,
com as DETERMINAÇÕES abaixo elencadas:
a) Promova a designação de servidor para acompanhamento da
execução contratual de gastos com combustíveis e implemente um
controle efetivo destas despesas, com planilhas que contenham:
quantidade de combustível adquirido em cada abastecimento, gasto
de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e
chegada do veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo
abastecido, datas de abastecimento, identificação do condutor,
percurso realizado e a finalidade do trajeto (referente ao item 4);
b) Adote os seguintes procedimentos relativamente ao item 5:
b.1) Promova estudos para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios e contábeis (terceiros), pessoa
física ou jurídica, por meio de licitação, em comparação com os
custos decorrentes da admissão de novos advogados e contadores
concursados;
b.2) Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade
de licitação para contratação de serviços advocatícios e contábeis
como determinam os artigos 2º e 3º da Lei de Licitações e proceda
a extinção dos cargos de Contador e Técnico em Contabilidade,
constantes da estrutura permanente daquela Municipalidade;
b.3) Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a realização de concurso público, que a estruturação das
carreiras, no tocante ao quantitativo de cargos e fixação de salários,
esteja em absoluta conexão com os parâmetros da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, observando, obviamente, o impacto
dessas contratações nas contas municipais, em função, sobretudo,
da tendência de queda na arrecadação, cujos reflexos impactarão
nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
c) Faça constar nos editais de futuros certames a especificação
detalhada dos produtos a serem adquiridos, sem que este
detalhamento possibilite a identificação de determinada marca
(referente ao item 6);
d) Adeque as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas
e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não
for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o
contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado (referente ao item 7);
e) Implemente o seu sistema de controle interno, por ser esta uma
exigência constitucional, nos termos propostos pela Resolução
TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011, publicado no D.O.E. de
05/09/2011, que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação
do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.
Propôs, ainda, que “este Tribunal de Contas adote as providências
para a criação de uma comissão, com a finalidade de estudar as
modificações introduzidas pela nova Política Nacional de Atenção
Básica, propondo ao Plenário as alterações cabíveis, com vistas a
adaptar o Manual em vigor a essa nova realidade, com a respectiva
suspensão da aplicabilidade do item 4.2 – Formas de Contratação,
do Manual de Orientação Para o Estado e Municípios Capixabas
sobre a Gestão das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Res. TC
216/2007 (referente aos itens 1 a 3)”.
É o Relatório.
Com relação à questão da responsabilidade objetiva versus
subjetiva, entendo que, neste caso concreto, não havendo lei
de desconcentração administrativa municipal, o prefeito, sendo
ordenador de despesas, figura como responsável, mesmo que
solidariamente, pelos atos de gestão.
Ressalto que o prefeito municipal atuou pessoalmente nos processos
impugnados, assinando contratos, ratificando inexigibilidades,
determinando empenhos, homologando licitações e adjudicando
seus objetos.
Desse modo, sua responsabilidade pelos atos imputados resta
claramente configurada.
Nesse sentido, a elaboração da matriz de responsabilidade, nos
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moldes feitos hoje, não afastaria nem diminuiria a responsabilidade
do prefeito, que se encontra bem delimitada; apenas implicaria
a inclusão de outros possíveis responsáveis, desde que tivessem
atuado formalmente nos processos, como membros da Comissão de
Licitação e pareceristas jurídicos.
Por outro lado, analisando cada irregularidade, constatei que quase
todos os atos praticados pelos assessores jurídicos e pelos integrantes
da CPL já prescreveram. Nesse momento, portanto, a persecução
de outros agentes protelaria ainda mais o julgamento dos atos de
gestão, comprometendo a razoável duração do processo, motivo
pelo qual não vejo utilidade na reabertura da instrução processual.
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
1.1.1 – Contratação indireta de profissionais de saúde por
meio de pessoa interposta
A Prefeitura firmou os Termos de Parceira n. 1/2009 e 2/2009
com a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania –
ORDESC, uma organização da sociedade civil de interesse público
– OSCIP, para a execução do Programa Saúde da Família, incluindo
a contratação de profissionais.
Ocorre que este Tribunal editou a Resolução TC n. 216/2007,
que instituiu o Manual de Orientação para o Estado e os Municípios
Capixabas sobre a Gestão das Ações e Serviços Públicos de Saúde,
cujo item 4.2 – Formas de Contratação veda, expressamente, a
terceirização dessa atividade, tendo como fundamento a Emenda
Constitucional n. 51/2006.
O ex-prefeito alicerçou sua atuação no entendimento do Tribunal de
Contas da União, consolidado nos Acórdãos TCU n. 281/2005 e
n. 1143/2003, que reconhecia a possibilidade de terceirização do
serviço por intermédio de OSCIP.
Esse posicionamento foi revisto em 2010, nos termos do Acórdão
TCU n. 1188/2010, que proíbe a contratação indireta de
profissionais da área de saúde.
Embora o prefeito tenha ratificado as inexigibilidades de licitação
e assinado os Termos de Parceria delas resultantes, sua conduta
esteve embasada em jurisprudência do TCU, com autoridade
suficiente para gerar, naquela época, dúvida objetiva acerca do
procedimento de contratação.
Por esse motivo, considero que o indício de irregularidade deva ser
afastado, no presente caso concreto.
1.1.5 – Contratação de serviços de assessoria contábil e
jurídica – terceirização de atividades previstas no plano
de cargos e carreiras do quadro de pessoal do município –
ausência de concurso público
O prefeito assinou 5 contratos para prestação de serviços contábeis
e/ou jurídicos, durante o exercício de 2009, embora o plano de
carreiras do Executivo dispusesse de 2 cargos efetivos de contador,
estando um deles ocupado, 2 cargos efetivos de técnico de
contabilidade, ambos vagos, além de 2 cargos comissionados de
assessor jurídico, todos preenchidos.
A defesa alegou que nem todas as funções contábeis e jurídicas
estavam representadas pelo plano de carreiras, que o concurso
realizado em 2007 não preencheu todas as vagas disponíveis e que
a remuneração oferecida não atrairia os profissionais das áreas.
Observo que, no exercício de 2008, a contratação de assessoria
contábil e jurídica integrou o Relatório de Auditoria correspondente,
constante do processo TC n. 738/2009, não sendo objeto de
questionamento a legalidade da terceirização. A auditoria resultou
na condenação do prefeito anterior ao ressarcimento das quantias
referentes a um serviço prestado em duplicidade, nos termos do
Acórdão TC n. 548/2014 desta Câmara.
Tendo em vista que, no exercício precedente, a terceirização das
atividades contábil e jurídica não foi considerada irregular quanto ao
objeto, e, levando em conta que o exercício de 2009 foi o primeiro
ano de gestão do responsável pelos atos sob análise, entendo que,
nesse contexto específico, o indício de irregularidade deva ser
afastado.
1.1.7 – Contratação de empresas para realização de
shows artísticos através de inexigibilidade de licitação –
descaracterização da situação de inexigibilidade
A Prefeitura contratou a realização de shows de 7 bandas para
Carnaval e 2 conjuntos musicais para o Réveillon de 2009, nos
valores totais de R$ 21.650,00 e R$ 19.500, respectivamente.
As contratações foram intermediadas por duas empresas, que
apresentaram cartas de exclusividade emitidas pelos artistas, válidas
apenas para os dias das festividades, indicando que a representação
era eventual.
O prefeito alegou que a análise da exclusividade é complexa e que
os objetos contratados foram executados.
Cabe ponderar que as cartas de exclusividade apresentadas, mesmo
não constituindo um instrumento adequado, denotaram para o
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gestor que os empresários efetivamente representavam os artistas
selecionados, em caráter exclusivo, ainda que temporário, razão
pela qual afasto o presente indício de irregularidade.
Por outro lado, acompanho integralmente a área técnica e o Ministério
Público de Contas, aderindo aos fundamentos que conduziram à
manutenção das seguintes irregularidades:
1.1.2 – Ausência de realização de consulta ao Conselho Municipal
de Saúde;
1.1.3 – Descumprimento de responsabilidade/obrigações, pelo
parceiro público, constantes nos Termos de Parceria n. 001/2009 e
n. 002/2009;
1.1.4 – Ausência de designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização do contrato – Ausência de controle sobre a execução
dos contratos;
1.1.6 – Ausência de especificação correta no instrumento
convocatório dos materiais a serem adquiridos;
1.1.9 – Fracionamento de modalidade licitatória.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 114, parágrafo único, da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando, em parte, a Área
Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela manutenção
das irregularidades descritas nos itens 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6 e 1.1.9, quanto aos atos de gestão do Prefeito Municipal
de Laranja da Terra, senhor JOADIR LOURENÇO MARQUES,
relativos ao exercício de 2009, aplicando-lhe MULTA no valor
de 500 VRTE, conforme art. 96 da Lei Complementar n. 32/1993,
vigente à época.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6869/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e sete de agosto de dois mil e quatorze, por maioria, nos termos
do voto vencedor da Conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas:
1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Senhor Joadir Lourenço Marques em relação às irregularidades
descritas nos itens 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 e 1.1.9;
2. Aplicar ao Senhor Joadir Lourenço Marques multa no valor
de 500 (quinhentos) VRTE, nos termos do voto da Conselheira
substituta Márcia Jaccoud Freitas, encampado, após discussão do
colegiado, pelo Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo;
3) Determinar ao Executivo Municipal de Laranja da Terra, com
fulcro no art. 114, parágrafo único, in fine, da Lei Complementar
621/2012 que:
3.1 Passe a contratar diretamente, através da realização prévia
de regular concurso público de provas ou de provas e títulos, os
profissionais destinados a atuar nos programas de estratégia da
saúde;
3.2 Crie as vagas necessárias para o desempenho das atividades
contábil e jurídica, e a realização de regular concurso público para o
provimento das vagas existentes e das que venham a ser criadas;
3.3 Observe o disposto na Resolução TC 227/2011, com especial
atenção ao “Guia de orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, sob pena de rejeição ou
julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação
das demais penalidades previstas em lei, conforme estabelecido no
art. 47 da Lei Complementar nº 621/2012;
3.4 Nos procedimentos para contratação direta de profissionais do
setor artístico mediante inexigibilidade de licitação:
3.4.1 Exija comprovação da qualidade profissional do artista
na forma da Lei nº. 6.533/78, regulamentada pelo Decreto nº
82.385/78;
3.4.2 Exija prova de exclusividade do empresário, quando a
contratação não se der diretamente com o artista , abstendo-se
de contratar artistas por meio de intermediários com “carta de
exclusividade” para data(s) específica(s);
3.4.3 Explicite as razões da escolha do fornecedor ou executante,
fazendo constar o interesse público que será atendido com a
contratação daquele artista profissional específico, inclusive no que
concerne a compatibilidade entre a espécie de trabalho artístico a
ser contratado e a finalidade cultural específica do evento;
3.4.4 Seja demonstrada documentalmente a consagração do artista
contratado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
3.4.5 Justifique adequadamente o preço contratado, mediante
exaustiva pesquisa de preços no mercado, comparando o cachê
cobrado por aquele artista com outras apresentações em condições
semelhantes àquelas em que se dará o evento. Tal consulta deverá
incluir tanto o preço cobrado em eventos particulares como em
eventos custeados por verba pública. Deverá, ainda, a Administração
comparar os preços cobrados com aqueles praticados por artistas
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de semelhante consagração na crítica especializada e/ou opinião
pública.
Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencidos o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que votou, também, pela irregularidade dos itens 1.1,
1.5 e 1.7, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que
votou por considerar os atos regulares com ressalva.
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
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun 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, 27 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-755/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3612/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
ASSUNTO - OMISSÃO NA REMESSA – PRESTAÇÃO DE CONTAS
BIMESTRAL – 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - JOSÉ CARLOS CANCIGLIERI
EMENTA: OMISSÃO NA REMESSA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
BIMESTRAL - 4º, 5º E 6º BIM/2013 – SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao 4º, 5º, 6º bimestres,
meses 13 e 14 de 2013, do Fundo Municipal de Itaguaçú, sob a
responsabilidade do Sr. João Carlos Canciglieri.
Às fls. 28, a 4ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 94/2014, atestando que os arquivos
da Cidades-Web, referentes ao 4º, 5º, 6º bimestres, meses 13 e
14 de 2013, foram enviados, sugerindo o arquivamento do feito na
forma do art. 330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento Interno
desta Corte.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador
Henron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se às fls. 31,
acompanhando área técnica.
É o relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo
ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3612/2014,
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 da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-756/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5032/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUAD/2013
RESPONSÁVEL - ROMEU LOPES DE SOUZA
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUAD/2013 OMISSÃO SANADA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa do Relatório
de Gestão Fiscal – RGF (LRFWEB), referente ao 1º quadrimestre
de 2013, da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, sob a
responsabilidade do Sr. Romeu Lopes de Souza.
Às fls. 39/40, a 4ª Secretaria de Controle Externo emite o
Relatório Conclusivo de Omissão RCO 72/2014, atestando que
os arquivos da LRFWEB referentes ao RGF – Relatório de Gestão
Fiscal 1º quadrimestre de 2013 foram enviados pelo atual Presidente
da Câmara Municipal, Sr. Marcelo Pereira de Jesus Campos, em
02/04/2014, sugerindo o arquivamento do feito.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se às fls. 44, acompanhando
área técnica.
É o relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo
ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5032/2013,
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 da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-821/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3651/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO DE
CONTAS – 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIM/2014.
RESPONSÁVEL - MARIA APARECIDA BATISTA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO DE
CONTAS - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIM/2014 – SANEAMENTO
DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão de Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referentes
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aos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bimestres, meses 13 e 14/2013, do Fundo
Municipal de Assistência Social de Divino de São Lourenço, sob a
responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Batista Costa.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
424/2014 (fl. 01), da 5ª Secretaria de Controle Externo, o Auditor
Substituto de Conselheiro, Dr. Eduardo Perez determinou, através da
Decisão Monocrática Preliminar nº 767/2014 (fl. 04), a notificação
da responsável, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse
a sobredita prestação de contas.
A responsável, através do Termo de Notificação nº 1370/2014 (fl.
05), foi notificada, conforme se vê a folha 06, apresentando a esta
Corte de Contas documentação, que fora acostada às folhas 08/27.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 5ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 131/2014, de folha 32, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer PPJC nº 3371/2014, acostado a fl. 36, 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
da 1ª Câmara 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 à área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 131/2014, de folha 32, litteris:
Versam os presentes autos acerca da omissão do encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral Referentes ao 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
e 6° bimestres, meses 13 e 14 do exercício de 2013 pelo Fundo M.
A. Social de Divino São Lourenço, através do sistema Cidades Web.
Ao compulsar o sistema Cidades-Web verificamos que os
bimestres demandados foram encaminhados e homologados,
atendendo ao Termo de Notificação 1370/2014, estando o
Jurisdicionado em conformidade com Res. TCEES 247/12.
Ante o exposto, sugerimos o arquivamento do feito. – grifei e
negritei

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª 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-962/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2535/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL - ERALDO DE OLIVEIRA GOMES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013 CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Sooretama, referente ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do Sr. Eraldo de Oliveira Gomes.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elabora Análise Inicial de
Conformidade – AIC 248/2014, fls. 04 a 06, verificando que
arquivos digitais atendem às especificações técnicas mínimas
aceitáveis, conclui que o processo encontra-se apto para análise
e instrução técnica na forma regimental.
Ato contínuo a mesma Secretaria de Controle Externo elabora
Relatório Técnico Contábil RTC 367/2014, fls. 08 a 23, ressaltando
os seguintes aspectos :
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas através do OF. Nº 011/2014 e autuada em 31 de março
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de 2014, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação,
formalmente composta com vistas ao cumprimento do dispoto no
artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual e art. 168 da Resolução
TC 261/2013, devidamente assinada pelo gestor e contabilista
responsável Sra. Mary Hellen Gobetti.
- Confrontando-se a Despesa Autorizada ( R$ 1.950.000,00 ), fls.
15, com a Despesa Executada ( R$ 1.601.785,08 ), constata-se
que houve uma Execução Orçamentária de 82,14%.
GESTÃO FISCAL
DESPESAS COM PESSOAL
A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título
de gasto com pessoal, foi da ordem de R$ 1.117.430,27 ( hum
milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e
sete centavos ), correspondentes a 2,07% ( dois vírgula sete pontos
percentuais) da Receita Corrente Líquida ( R$ 53.923.389,10 ),
cumprindo, desta forma, os limites máximo ( 6% ) e prudencial (
5,7% ).
LIMITES CONSTITUCIONAIS
GASTO TOTAL COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES
Os gastos com subsídio dos vereadores foi da ordem de R$
538,680,00 ( quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta
reais), que, comparados com o limite constitucionalmente ( R$
2.295.030,40 ) estabelecido, demonstrou cumprimento ao
regramento supracitado (Anexo III).
GASTO INDIVIDUAL COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES
O gasto individual com subsídios dos vereadores realizado
pela Câmara Municipal foi da ordem de R$ 4.950,00 ( quatro mil,
novecentos e cinquenta reais), demonstrando cumprimento ao
limite constitucionalmente ( R$ 6.012,70 ) estabelecido (Anexo
III).
GASTO INDIVIDUAL COM SUBSÍDIO DE VEREADOR
PRESIDENTE
No tocante à remuneração do Presidente da Câmara, a Lei
Municipal 679/2012 fixou o subsídio de R$ 5.950,00 ( cinco mil
novecentos e cinquenta reais), cumprindo o limite determinado
constitucionalmente ( R$ 6.012,70 ).
GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO
A despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos
vereadores totalizou R$ 886.488,60 ( oitocentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)
cumprindo o limite determinado constitucionalmente ( R$
1.219.476,47 ) (Anexo III).
GASTO TOTAL DO PODER LEGISLATIVO
O gasto total do Poder Legislativo, exceto inativos totalizou R$
1.601.785,82 ( hum milhão, seiscentos e hum mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), não ultrapassando
o limite constitucional ( R$ 2.118.953,54 ) fixado para a referida
despesa (Anexo III).
Conclui o presente Relatório, quanto ao aspecto técnico-contábil
e o disposto na legislação pertinente, opinando que sejam julgadas
REGULARES as contas em exame, na forma do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8173/2014, fls. 28 e 29, à vista
das conclusões técnicas expressas no RTC 367/2014 e diante
do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV da Res. TC
nº 261/2013, opina pelo REGULARIDADE das contas em exame,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012
dando-se quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 4029/2014
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, fls. 31, manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 8173/2014, às fls. 28 e 29.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR.
VOTO
Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
concordando integralmente com a Área Técnica e Ministério
Público de Contas, VOTO por considerar REGULAR a prestação de
contas da Câmara Municipal de Sooretama, referente ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Eraldo de Oliveira Gomes,
dando-lhe a devida quitação.
É como VOTO.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
DISPOSITIVOS LEGAIS:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
(....)
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Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da
Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado ao qual compete:
II - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte
e quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a
contar dos seus recebimentos;
Incisos II com nova redação dada pela EC 74/2011.
LEI COMPLEMENTAR Nº 621/2012
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão
do responsável;
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.
RESOLUÇÃO TC 261/2013
Art. 168. O Tribunal julgará as prestações ou tomadas de contas
anuais do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia
Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a
contar do seu completo recebimento, e as demais até o término do
exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido apresentadas.
Art. 319. Na fase final da instrução dos processos, constitui
formalidade essencial, além do exame da unidade competente, a
elaboração da instrução técnica conclusiva.
§ 1º A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente
(.....)
IV - a conclusão, com a proposta de encaminhamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2535/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Sooretama,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Eraldo
de Oliveira Gomes, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

Sooretama, na forma do inciso I do artigo 84, da Lei Complementar
nº 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal.
O Douto Ministério Público de Contas, através do parecer da
lavra do Eminente Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, fl.
25, manifestou-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8320/2014.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
VOTO
Ante o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o
entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério
Público de Contas, VOTO por considerar REGULAR a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama,
referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade
do Sr. Altair José Borges – Secretário Municipal de Saúde,
dando-lhe a devida quitação, na forma do artigo 85 da Lei
Complementar 621/2012.
Posteriormente, sejam os autos devidamente arquivados.
DISPOSITIVOS LEGAIS:
LEI COMPLEMENTAR Nº 621/2012
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade,
a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão
do responsável;
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação
ao responsável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2666/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Sooretama, referente ao exercício de 2013, sob
a responsabilidade do Sr. Altair José Borges, dando-lhe a devida
quitação, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

ACÓRDÃO TC-963/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2666/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL - ALTAIR JOSÉ BORGES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Sooretama, referente ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do Senhor, no Altair José Borges – Secretário
Municipal de Saúde no exercício em análise.
A 3ª Secretaria de Controle Externo através do Relatório Técnico
Contábil RTC 372/2014, fls. 10/20, sob o aspecto técnico-contábil
concluiu pela regularidade da prestação de contas do Sr. Altair
José Borges.
Dando prosseguimento ao feito, foi elaborada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 8320/2014, fls. 22/23. À vista das conclusões
técnicas expressas no RTC retromencionado, conclui pela
regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de

ACÓRDÃO TC-789/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3336/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
LEOPOLDINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - AMANDA MULLER ANDRADE SILLER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Saúde de Santa Leopoldina, referente ao exercício financeiro de
2012, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Muller Andrade Siller,
Secretária Municipal de Saúde.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente através
do Ofício OFICIO nº 116 pela gestora, Sra. Amanda Muller Andrade
Siller, na data de 27/03/2013, protocolada sob o número 003754,
em conformidade com o art. 105, caput, do Regimento Interno desta
Corte - Resolução TC 182/02, vigente à época.
Encaminhados os autos à 5ª SCE, esta elaborou o Relatório Técnico
Contábil, RTC 144/2014 [fls. 186/191], onde analisa a prestação de
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contas em questão, em síntese:
[...]
1.2 – DA LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas
nos termos do art. 105 da Resolução TCEES nº. 182/2002, e os
procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Nota Técnica
SGCE 001/2013.
[...]
5 CONCLUSÃO
Da análise realizada, submeto à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento: CITAÇÃO à Sra. Amanda Muller
Andrade Siller, Secretária de Saúde de Santa Leopoldina, no
exercício de 2012, para apresentar justificativas quanto aos itens
relacionados abaixo:
Item
3.2.1
4

Indicativo de
Irregularidade
Divergência
nos saldos dos
extratos
Acúmulo de
saldo de conta
na dívida
flutuante

Base
Normativa
Art. 105, Inc.
III, c, da Res.
182/02
Lei 4320/64,
arts. 85, 88,
89, 93, 101 a
105

Em 03 de julho de 2014, Sra. Amanda Muller Andrade Siller,
apresentou justificativas e documentos conforme fls. 198/213.
Da análise realizada pela equipe técnica na Instrução Contábil
Conclusiva ICC 129/2014 fls. 216/218, extraem-se os seguintes
valores contábeis:
II. INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO RTC
144/14
II.I ACÚMULO DE SALDO DE CONTA NA DÍVIDA FLUTUANTE
(Item 4 do RTC 144/14)
Demonstrativo da Dívida Flutuante:
CONTA
Devolução de valores
diversos
IRRF PF/PJ
ISS
INSS – Serviços de
Terceiros
EPRÉSTIMO BB

SALDO ANTERIOR
R$ 1.005,53

SALDO ATUAL
R$ 1.005,53

R$ 145,64
R$ 803,25
R$ 262,35

R$ 145,64
R$ 803,25
R$ 262,35

R$ 3.795,38

R$ 3.955,85

II.II Divergência nos saldos dos extratos (Item 3.2.1. RTC
144/14)
CONTA 5651-0-X (Banco do Brasil)
EXTRATOS BANCÁRIOS (fl. 138- R$ 73.618,41
139)
TERMO DE VERIFICAÇÃO (saldo R$ 75.838,81
contábil, fl. 135)
DIVERGÊNCIA
R$ 2.220,40
CONTA 10.023-4 (Banco do Brasil)
EXTRATOS BANCÁRIOS (fl. 154- R$ 759.630,02
157)
TERMO DE VERIFICAÇÃO (saldo R$ 796.906,19
contábil, fl. 135)
DIVERGÊNCIA
R$ 37.276,17
Em prosseguimento ao feito, a 5ª SCE concluiu pela regularidade
com ressalva das contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa
Leopoldina, sob responsabilidade da Sra. Amanda Muller Andrade
Siller, referente ao exercício 2012, como segue:
[...]
III. CONCLUSÃO
Examinamos a Prestação de Contas constante do presente processo,
de responsabilidade da Sra. Amanda Muller Andrade Siller, referente
ao exercício de 2012, formalizada conforme disposições da Resolução
nº 182/02 deste TCEES e alterações posteriores.
Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a opinião é
pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas, nos termos do
art. 84, inc. II, da Lei Complementar 621/12. Acrescente-se opinião
por DETERMINAR ao FMS de Santa Leopoldina:
- manter conciliadas as contas contábeis e efetuar a regularização
dos saldos, bem como o recolhimento dos valores retidos dos
servidores no vencimento das obrigações, conforme dispõem os
arts. 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
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nº 7038/2014, às fls. 220/221, manifestou-se a área técnica no
sentido de que:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 129/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas da senhora Amanda Muller Andrade
Siller – Secretária Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de
Saúde de Santa Leopoldina, no exercício de 2012, tendo em vista
a permanência da irregularidade disposta no item II.I - Acumulo de
Saldo de Conta na Divida Flutuante, da ICC 129/2014, na forma do
inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena
quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma
legal.
Por oportuno, sugere-se, com fulcro no art. 86 da LC621/2012,
DETERMINAR ao Fundo Municipal de Santa Leopoldina para que
mantenha conciliadas as contas contábeis e efetue a regularização
dos saldos, bem como o recolhimento dos valores retidos dos
servidores no vencimento das obrigações, conforme dispõem os
arts. 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.”
O ilustre membro do parquet corroborou in totum o entendimento
manifestado na ITC nº 7083/2014, o que o fez à fl. 223.
Assim, vieram os autos, em 11/09/2014.
III- DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais e
por comungar com a manifestação da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, submeto a matéria à apreciação deste
Colegiado, propugnando o VOTO nos seguintes termos:
Pela REGULARES COM RESSALVA das contas da senhora Amanda
Muller Andrade Siller, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde
de Santa Leopoldina no exercício de 2012, na forma do inciso II
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, tendo
em vista que as irregularidades técnico-contábeis detectadas são de
natureza formal, não grave, não tendo provocado dano de caráter
pecuniário ao erário do município.
Pela DETERMINAÇÃO ao Gestor atual do Fundo Municipal de
Saúde de Santa Leopoldina, com fulcro no art. 86 da LC n° 621/201,
para que mantenha conciliadas as contas contábeis e efetue a
regularização dos saldos, bem como o recolhimento dos valores
retidos dos servidores no vencimento das obrigações, conforme
dispõem os arts. 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964.
Que seja procedida a notificação da senhora Amanda Muller
Andrade Siller, nos termos do art. 358, III do RITCEES, para que
tome ciência do resultado deste julgamento.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3336/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e quatro de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina, referente ao exercício
de 2012, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade
da Sra. Amanda Muller Andrade Siller, ordenadora de despesas, na
forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 86 do mesmo
diploma legal, tendo em vista que as irregularidades técnicocontábeis detectadas são de natureza formal, não grave, não tendo
provocado dano de caráter pecuniário ao erário do município;
2. Determinar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de
Santa Leopoldina, com fulcro no artigo 86 da Lei Complementar
nº 621/2012, para que mantenha conciliadas as contas contábeis
e efetue a regularização dos saldos, bem como o recolhimento
dos valores retidos dos servidores no vencimento das obrigações,
conforme dispõem os 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
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, 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, 24 de setembro de 2014.
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-965/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3593/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA – MESES 13 E 14/2013
RESPONSÁVEL - EDISON FRANCISCO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO
NA REMESSA – MESES 13 E 14/2013 – SANEAMENTO DA
OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3593/2014 de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas, referente aos meses
13 e 14/2013 pelo Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, sob
responsabilidade da Sr. EDISON FRANCISCO DE SOUZA.
Em 02/06/2014, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 476/2014 (fls. 01),
sugerindo a notificação do gestor supracitado, face omissão dos
dados referentes aos meses 13 e 14/2013.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por
meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 180/2014 (fls.
18), sugeriu o arquivamento dos autos, tendo em vista o envio
dos arquivos pelo Fundo Municipal de Saúde de Apiacá na data de
15/07/2014, atendendo assim ao Termo de Notificação nº 936/2014.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de
Contas (fls. 23).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3593/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-966/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5993/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA – 1º E 2º BIM/2013
RESPONSÁVEL - EDISON FRANCISCO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 1º E 2º BIM/2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 5993/2014 de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral relativo ao 1º e
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2º Bimestre do exercício 2014 – Cidades Web pelo Fundo Municipal
de Saúde de Apiacá, sob responsabilidade do Sr. Edison Francisco
de Souza.
Em 07/07/2014, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou
a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 850/2014 (fl. 01),
sugerindo a notificação do gestor supracitado, face omissão dos
dados referentes ao 1º e 2º Bimestre do exercício 2014 – Cidades
Web.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por
meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 179/2014 (fl. 21),
sugeriu o arquivamento dos autos, considerando que a omissão
na Prestação de Contas Bimestral foi saneada, tendo em vista o
envio dos documentos em 06/08/2014, atendendo assim ao Termo
de Notificação nº 1815/2014. No mesmo sentido manifestou-se o
Ministério Público Especial de Contas (fl. 26).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5993/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1956/2014
PROCESSO TC:

10214/2014

APENSO TC:

2567/2010, VOLS. I E II

ASSUNTO:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS

JURISDICIONADOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGE
RECORRIDO:
EXERCICIO:

RUBENS MOULIN TANNURE – responsável
pelo Fundo Municipal de Saúde de Alegre
2009

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério
Público Especial de Contas, por intermédio do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, em face do Acórdão TC-339/2014 constante
dos autos do processo TC nº 2567/2010, que julgou regular com
ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Alegre, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do
Sr. Rubens Moulin Tannure.
Sustenta o Ministério Público de Contas:
Ao deixar de responsabilizar o gestor público que desconta
mas não repassa a Previdência social os valores devidos a titulo
de contribuição, essa Corte de contas fomenta a ocorrência de
autênticos rombos nas contas do instituto de previdência, incitando
um nítido prejuízo para a administração pública como um todo.
www.tce.es.gov.br
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- Do Juízo de Admissibilidade do Agravo ora interposto:
O art. 166 da Lei Complementar nº 621/2012 trata do Pedido
de Reexame, determinando o prazo de 30 (trinta) dias para sua
interposição.
Por sua vez, o art. 157 da Lei Complementar nº 621/2012 prevê
o prazo em dobro para o Ministério Público para a interposição de
recurso, iniciando-se sua contagem com a entrega dos autos com
vista ao órgão ministerial (art. 62, parágrafo único).
A data de ingresso dos autos na Secretaria do Ministério Público
ocorreu no dia 19/09/2014, conforme informa a Secretaria Geral das
Sessões às fls. 11 dos autos. Interposto o recurso em 15/10/2014,
tem-se como tempestivo.
Considerando que inconsistências apontadas pelo Ministério Público
de Contas tendem a agravar a situação do responsável, de forma
monocrática, nos termos do art. 63, Inciso III c/c art. 166 da Lei
Complementar nº LC 621/2012, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO
dos Srs. Rubens Moulin Tannure, responsável pelo Fundo
Municipal de Saúde de Alegre no exercício de 2009, para que
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias (art. 402 da Resolução
TC nº 261/2013) apresente as CONTRARRAZÕES ao Recurso ora
interposto.
Como forma de atender aos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa, determino o encaminhamento de cópia da peça inicial do
Recurso de Reconsideração com os Termos de Notificação.
Vitória, 19 de novembro de 2014.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1980/2014
PROCESSO: TC 1498/2006
APENSO: TC 4781/2010
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vila Velha
ASSUNTO: Denúncia
EXERCÍCIO: 2003 e 2004
RESPONSÁVEL: Max Freitas Mauro Filho
Cuidam os presentes autos de Denúncia referente aos exercícios de
2003 e 2004 (fls. 1 a 14), em face de publicações de Notas Oficiais
que manifestou pensamento pessoal do Prefeito Municipal de Vila
Velha à época, Sr. Max Freitas Mauro Filho, juntado ao processo
outro expediente de denúncia que acusa o então Prefeito de
publicar matéria sem nenhum interesse público apenas para criticar
autoridades.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria
02/2006 (fls. 25 a 38) e juntou documentos às fls. 40 a 135.
Em seguida foi elaborada Instrução Técnica Inicial ITI 33/2006 (fls.
137 a 143), em razão da existência de possíveis irregularidades,
culminando na Decisão Preliminar TC 405/2006 (fls. 150), pela
citação do responsável, o então Prefeito Municipal, Sr. Max Freitas
Mauro Filho.
Regularmente citado (fls. 152/153), o Sr. Max Freitas Mauro Filho
apresentou justificativas às fls. 155 a 160 e documentos às fls. 161
a 187.
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
340/2009 (fls. 200 a 222), opinando pela irregularidade dos atos
praticados.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu Parecer PPJC 851/2009 (fls. 227 a
230), em consonância com a manifestação técnica.
O Relator à época, Conselheiro Elcy de Souza, votou por determinar
diligência à unidade técnica responsável pela emissão da ITC nº
340/2009 para que fosse realizada “uma análise técnica dos autos em
cotejo com as instruções técnicas exaradas nos autos dos processos
TC 1497/2006 e TC 1499/2006”, uma vez que os mencionados autos
cuidaram de mesma matéria, sob a responsabilidade do mesmo
ordenador de despesas e foram tidos por improcedentes, (e foi
acompanhado pelo Plenário - Decisão Preliminar TC 214/2009, fls.
256) por baixar os autos em diligência para manifestação da área
técnica, a fim de evitar decisões conflitantes, tendo em vista os
Processos TC 1497/2006 e 1499/2006.
Desta forma, a 5ª Secretaria de Controle Externo exarou Manifestação
Técnica MTP 67/2009 (fls. 259 a 263) informando que as situações
apresentadas nos referidos processos não guardam consonância
com os presentes autos.
RESPONSÁVEL
Max Freitas Mauro
Filho

O Ministério Público de Contas ratificou seu Parecer de fls. 227 a
230.
O Plenário desta Corte proferiu Acórdão TC 32/2010 (fls. 300 a 303),
acompanhando voto do Relator, Conselheiro Elcy de Souza, pela
procedência da denúncia, condenou o Sr. Max Freitas Mauro Filho
com imputação de débito a ser ressarcido ao erário e aplicação de
multa, acompanhado à unanimidade por seus pares.
O Sr. Max Freitas Mauro Filho interpôs Recurso de Reconsideração
- TC 4781/2010, em apenso) alegando preliminarmente, de forma
inovadora nos autos, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
do feito, visto que não foi pessoalmente responsável pelas ações
apontadas pelo Tribunal de Contas, tendo em vista que os atos
administrativos pertinentes foram praticados pelos respectivos
ordenadores de despesas, face a existência da desconcentração
administrativa no município de Vila Velha.
A unidade técnica responsável pela análise de recursos nesta Corte
de Contas, por meio da ITR 69/2011, superou a preliminar arguida
sob amparo de precedentes do Plenário acerca do tema e no mérito
entendeu não ter razão o defendente, sugerindo não provimento do
recurso. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer PPJC
21/2012 pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
Sob a relatoria do Exmo. Conselheiro Domingos Augusto Taufner
(f. 41-43 do Processo TC 4781/2010), reconheceu-se que a
preliminar arguida pelo gestor já estava reconhecida no Plenário
àquela ocasião, apresentando precedentes, sugerindo acolhimento
da preliminar para tornar insubsistente o Acórdão TC 032/2010,
votando pela reabertura da instrução processual, inclusive avaliação
quanto à conduta do então Prefeito. Tal argumentação foi acolhida
pelo Plenário, que proferiu o Acórdão TC 564/2013 (f.45-49 - TC
4781/2010), com base no voto proferido pelo então Relator,
extinguindo o feito sem resolução do mérito e reabrindo a instrução
processual inclusive quanto à conduta do então Prefeito Municipal.
Desta forma, foi elaborada nova Instrução Técnica Inicial ITI
260/2014 (f. 317-337), que traz as seguintes considerações:
Pelo exposto, tendo em vista a especificidade das questões
relacionadas com a desconcentração administrativa no Município de
Vila Velha, em especial nos períodos compreendidos entre 2001, com
publicação da Lei nº 3.779/01, o decreto regulamentador nº 291
de 22 de outubro de 2002 que atribui competência aos Secretários
de Saúde, Educação, Obras e Administração em qualquer valor e
limitou demais ordenadores a R$ 500,00, posteriormente, o Decreto
nº 111 de 14 de abril de 2003 que alterou o limite para R$ 7.000,00,
e embora, tal limitador tenha sido extirpado em 11 de março de
2004 pelo Decreto nº 42, o Chefe do Executivo daquela localidade
entendeu por bem, de própria decisão, selecionar por meio de
decreto, temas, entre eles publicidade, que deveriam ser de sua
exclusiva competência, entendemos que essencialmente, com as
devidas vênias, a situação específica daquela municipalidade deve
ser apreciada caso a caso, sob pena de não atingirmos os objetivos
da própria legislação municipal que disciplinou a matéria.
Assim, pelas razões expostas, reafirmamos, que no caso específico
destes autos, restou explicito, que da própria vontade do Prefeito
Municipal Max Freitas Mauro Filho, que assim Decretou, as despesas
aqui tratadas, quer em função de seu valor quer em função de sua
natureza, não foram desconcentradas, sendo, portanto, de sua
responsabilidade.
E conclui o subscritor da ITI 260/2014, apontando indícios de
irregularidades:
Desta forma, em que pese o gestor já ter se pronunciado nos autos
acerca do mérito das irregularidades em duas ocasiões, por força
da Decisão Plenária que anulou o acórdão relativo aos fatos e em
obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, há que ser
efetuado chamamento aos autos, para propiciar ao responsabilizado,
se assim desejar, demonstrar cabalmente sua exclusão do polo
passivo nestes autos, bem como, para apresentar as justificativas
para os indícios de irregularidades a seguir demonstrados.
Desta forma, com base no artigo 56 da Lei Complementar 621/2012
e nos artigos 207, I e 300, § 1º do Regimento Interno (Resolução nº
261/2013), DETERMINO:
A CITAÇÃO do agente responsável abaixo indicado, nos termos do
art. 56, inciso III, da LC 621/2012 e do art. 300, § 1º do Regimento
Interno, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar alegações
de defesa e/ou recolher a importância devida para as ocorrências
indicadas nos itens abaixo, da ITI 260/2014:

ACHADOS
Publicação de nota oficial em dissonância com o disposto no
art. 37, § 1º da CF – Julgamento de Contas de Vila Velha.
Publicado em 04/05/2003.
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R$
17.892,00

RESSARCIMENTO
VRTE
13.113,46
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Max Freitas Mauro
Filho
Max Freitas Mauro
Filho

Publicação de nota oficial em dissonância com o disposto
no art. 37, § 1º da CF – Convite para visitação de obras de
escola. Publicado em 01/06/2003.
Publicação de nota oficial em dissonância com o disposto
no art. 37, § 1º da CF – Contratação de servidores em
designação temporária. Publicado em 07/03/2004.

2 Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão, cópia integral da Instrução Técnica Inicial
ITI 260/2014.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 20 de novembro de 2014.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1970/2014
PROCESSO: TC 2808 /2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – 2013
RESPONSÁVEL: Liliana Maria de Rezende Bullus (Prefeita Municipal)
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura
Municipal de São José do Calçado, sob a responsabilidade da Senhora
Liliana Maria de Rezende Bullus.
Foram encaminhados a esta Corte documentos incompletos (f.0104) da prestação de contas anual em 31 de março de 2014, protocolo
nº 004582.
Seguiu-se a Análise Inicial de Conformidade AIC 392/2014 (f. 1621) e Instrução Técnica Inicial ITI 1332/2014 (f.22) pela 4ª SECEX,
no sentido de notificar a gestora para que apresentasse a esta Corte
os arquivos faltantes elencados na AIC 392/2014.
Foi ainda encaminhado o ofício OF/GP/PMSJC Nº 202/2014 (f.1215), também de 31 de março de 2014, solicitando prorrogação de
prazo solicitada para o encaminhamento da prestação de contas
anual por conta das alterações promovidas pela IN 28 de 26 de
novembro de 2013 dentre outros. Naquela ocasião proferi despacho
de fls. 10 indeferindo o pleito por conta de o pedido de prorrogação
ter sido protocolizado no último dia final possível para a entrega
da prestação de contas, além de que a motivação para o atraso no
envio de dados ao Tribunal era comum a todos os jurisdicionados
que não atrasaram as suas remessas, e pela ampla divulgação in
loco nas dependências deste Tribunal.
De qualquer forma, a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1491/2014 (f.24), de 10 de setembro de 2014, com amparo na AIC
392/2014 (f. 16-21) e na Instrução Técnica Inicial ITI 1332/2014,
concedeu 10 dias improrrogáveis para que a senhora Liliana Maria
de Rezende Bullus encaminhasse a esta Corte a Prestação de Contas
Anual de 2013 completa, sob pena de multa, além da instauração
de Tomada de Contas. Segue Termo de Notificação Nº 2030/2014,
cuja “AR” foi juntada aos autos na data de 14 de novembro de 2014
(f.32 v).
Na data de 25 de setembro, a senhora Liliana Maria de Rezende
Bullus encaminhou expediente visto ás fls. 27, protocolo 13781,
solicitando dilação do prazo concedido por mais 10 dias, tendo em
vista, a dificuldade encontrada pela municipalidade em implantar
corretamente todos os mecanismos de aplicação do programa
Cidades-Web.
Segue Decisão Monocrática Preliminar DECM 1720/2014 (f. 2930) de 14 de outubro de 2014, pela CITAÇÂO da senhora Liliana
Maria de Rezende Bullus concedendo o prazo de 15 dias para o
encaminhamento da Prestação de Contas Anual de 2013, conforme
ITI 1332/2014. O conhecimento do Termo de Citação Nº 2069/2014
foi juntado aos autos na data de 11 de novembro de 2014 (f.32).
Na data de 18 de novembro de 2014, a gestora encaminha expediente
a esta Corte de Contas, protocolo 016440, (f. 35-55), solicitando
prorrogação de prazo por mais 45 dias para encaminhar resposta
aos Termos de Notificação 2015/2014 e 2030/2014, referentes aos
processos TC 2808/2014 e TC 2870/2014 (Prestação de Contas do
Fundo de Saúde de São José do Calçado de 2013).
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10.200,00

7.475,80

25.124,40

16.887,87

A gestora em suas justificativas informa que realizou concurso
público no ano de 2012, conforme documentação que anexa, e que
o contador empossado solicitou exoneração. Procedeu-se então ao
certame licitatório para contratação de assessoria contábil em que foi
contratada a empresa Evolução Contábil Ltda. ME (Contrato/PMSJC/
ES nº 166/2014) acostado as suas justificativas. Contudo, em alguns
meses a empresa contratada solicitou rescisão contratual, a qual foi
aceita de forma consensual. Alega a gestora que foi convocada a
segunda colocada no certame, mas esta não se mostrou interessada
no acordo, uma vez que o “aumento nos custos operacionais da
empresa” não suportaria a manutenção do valor de sua proposta
(f.52).
Consta anexo às justificativas da senhora Liliana Maria de Rezende
Bullus o Edital de Convocação 002/2012 (f.36-39) do concurso público
realizado, convocando o contador Josemilson de Oliveira Ataíde; o
Decreto nº 4025/2012 de exoneração a pedido deste servidor (f.40)
na data de 02 de abril de 2012; O Contrato nº 166/2014 com a
Evolução Contábil Ltda ME (f.44-51) publicado em 23 de junho
de 2014, e pedido justificado ilegível do contratado para rescisão
contratual (f.42-43); A Rescisão Amigável do Contrato PMSI/ES
Nº 166/2014 de 26 de outubro de 2014 (f.54-55); e a negativa
justificada do interesse da empresa CONSULTAB, 2ª colocada no
certame, em contratar com a Administração (f.52).
Pelo que expõe a gestora, estão sendo promovidos os esforços no
sentido de providenciar o encaminhamento da Prestação de Contas
Anual de 2013 a esta Corte de Contas, na forma da Instrução
Normativa TC 28/2013, para atendimento à Instrução Técnica Inicial
ITI 1332/2014.
Tendo em vista a situação apresentada pela gestora no caso concreto,
na qual aparentemente justificariam o atraso no encaminhamento da
documentação solicitada, DECIDO por nova CITAÇÂO da Senhora
Liliana Maria de Rezende Bullus – Prefeita Municipal, concedendo
extensão do prazo por mais 30 (trinta) dias improrrogáveis
para atendimento à Instrução Técnica Inicial 1332/2014, sob pena
de multa conforme inciso VIII, do artigo 389 do RITCEES, além de
instauração de Tomada de Contas.
Em, 20 de novembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1972/2014
PROCESSO TC: 5743/2008
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Anchieta
ASSUNTO: Denúncia
EXERCÍCIO: 2007 e 2008
RESPONSÁVEL: Edival José Petri – Prefeito Municipal
INTERESSADO: Edmilson Reis Zumak Junior
Tratam os presentes autos de Denúncia formulada pelo senhor
Edmilson Reis Zumak Junior, cidadão, relatando possível
irregularidade cometida na Prefeitura Municipal de Anchieta, relativa
aos exercícios de 2007 e 2008, sob a gestão do senhor Edival José
Petri, ex-Prefeito Municipal.
O Plenário desta Corte deliberou, na forma do voto vencedor do
Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva, por notificar o
senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, atual Prefeito Municipal de
Anchieta, para que procedesse à instauração de Tomada de Contas
Especial, a fim de apurar o quantum da imputação relativa ao
aponte de irregularidade constante da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1752/2013, devendo comunicar formalmente a instauração a
esse Tribunal na forma da IN 08/2008. Decisão TC 3718/2014, de
folhas 860/861 (Decisão Plenária TC-3718/2014 - fls. 860/861).
Devidamente notificado, conforme Aviso de Recebimento de folhas
869, o gestor encaminhou o Ofício PGM 124/2014, de folhas
871, protocolo 10720/2014, onde afirma ter realizado a abertura
da Tomada de Contas por meio do Processo Administrativo nº
20536/2014. No entanto, o gestor não encaminhou a cópia do
decreto ou portaria que instituiu a comissão responsável por esse
trabalho ou da publicação da instauração, o que impossibilitou a
demarcação do prazo de envio do processo finalizado a esta Corte.
Consequentemente, determinei que fosse notificado o responsável,
senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, atual Prefeito Municipal de
Anchieta, para que, no prazo improrrogável de 5 dias, encaminhasse
a este Tribunal a documentação faltante, nos moldes estabelecidos
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
pelo art. 4º da Instrução Normativa TC nº 08/2008, alertando-o
quanto às consequências do descumprimento de Decisão emanada
por esta Corte de Contas, em especial quanto às penalidades
dispostas no art. 1º, XXXII e art. 135 e § 1º da Lei Complementar
nº 621/2012 (Decisão Monocrática Preliminar 1799/2014 - fls.
883/884).
Em resposta, o senhor Fábio Henrique Fernandes Telles de Sá,
Controlador-Geral do Município de Anchieta, informa que a
Municipalidade cometeu equívocos relativamente ao cumprimento
da Instrução Normativa nº 8/2008 quando do envio do Ofício PGM
124/2014. Anexa aos autos cópia da Portaria nº 04 de 04 de agosto
de 2014, a qual instaurou a Tomada de Contas Especial, conforme
determinado por esta Corte de Contas. Solicita, ainda, a dilação do
prazo para encaminhamento da referida Tomada de Contas Especial
de 90 dias, em razão de diversos problemas ocorridos no decorrer
do procedimento.
Ante o exposto, com base no parágrafo único do artigo 14 da Instrução
Normativa TC Nº 32/2014, DEFIRO o pleito de prorrogação por
mais 90 (noventa) dias para o encaminhamento do processo de
Tomada de Contas Especial.
Solicito à Secretaria Geral das Sessões que proceda às comunicações
processuais necessárias.
Em 20 de novembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1976/2014
PROCESSO: TC 11049/2014
REPRESENTANTE: Francisco Pereira Brandão - Vereador
ASSUNTO: Representação
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Marataízes
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal)
1 RELATÓRIO
Trata-se de Representação com pedido de concessão de medida
cautelar para suspensão de procedimento, formulada pelo senhor
Francisco Pereira Brandão, em face da Prefeitura Municipal de
Marataízes, por supostas irregularidades na contratação da empresa
VUNESP (Fundação para o Vestibular da Universidade Paulista Júlio
Mesquita), no valor de R$828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil
reais), para a realização de concurso público.
Traz em anexo cópia da Ação Popular impetrada na Vara dos Feitos
da Fazenda Pública Municipal de Marataízes – ES, pela Senhora
Larissa Faria Meleip, advogada, às fls. 05-29, onde, dentre outros,
pede a suspensão imediata do Contrato nº 161/2014 celebrado.
No exame inicial do feito, proferi a DECISÃO MONOCRÁTICA
PRELIMINAR DECM 1882/2014, por meio da qual determinei fosse
notificado, nos termos do art. 307, § 1º, do Regimento Interno
(Resolução 261/2013), fosse notificado o responsável, Senhor
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal de Marataízes,
inclusive com utilização de meio eletrônico ou fax, para que, no
PRAZO de 05 (cinco) dias, apresente informações que entender
necessárias acerca da representação oferecida.
Procedidas às comunicações processuais previstas na LC 621/2012
e no Regimento Interno, ingressou a Administração Municipal
com pedido de prorrogação de por mais 25 (vinte e cinco) dias do
prazo para apresentar resposta (f. 83-86), alegando a dificuldade
de apresentar os esclarecimentos no prazo inicial estipulado, em
face do elevado número de defesas que a Procuradoria Municipal foi
chamada a apresentar em ações judiciais.
2 FUNDAMENTAÇÃO
É cediço que os prazos para a apresentação de defesa e
esclarecimentos são aqueles previstos no Regimento Interno, como
também é fato que a autorização para os Relatores proferirem
decisões, inclusive aquelas que determinam a notificação ou
citação de gestores públicos, ou ainda o chamamento de terceiros
alcançados pelas decisões deste Tribunal, restringem-se aos casos
expressamente previstos no Regimento Interno ou na LC 621/2012.
Até porque, nesses casos, os prazos são de regra peremptórios, com
exceção apenas para as hipóteses de justa causa ou de pluralidade
de partes, consoante o que prevê o CPC.
Esclarecidas essas premissas, exsurge, por exemplo, que, em
regra, não é dado ao Relator a competência para prorrogação de
prazos de defesas em processos sujeito a decisões ou julgamento
dos colegiados, salvo nos procedimentos de ação preventiva, muito
comum em
sede de representação ou denúncia, em que se pede a adoção de
medidas corretivas, incluindo aquelas de natureza urgente.
E a razão é simples: o encurtamento do prazo nesses procedimentos
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de rito sumário tem por objetivo dar celeridade à ação do Tribunal,
de modo a não ensejar o retardamento da ação administrativa dos
gestores públicos.
Ora, se é assim, quando é a própria Administração Pública que requer
a ampliação de prazo para a apresentação de seus esclarecimentos,
é de presumir-se que, nesse caso, o interesse público será mais bem
atendido concedendo-se um intervalo maior para que os gestores
elaborarem adequadamente os seus esclarecimentos.
3. DISPOSITIVO
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
DECIDO:
3.1 Por DEFERIR a prorrogação do prazo inicial por mais 10 (dez)
dias.
3.2 Determinar a notificação do Senhor Robertino Batista da
Silva - Prefeito Municipal de Marataízes, inclusive com utilização
de meio eletrônico ou fax, dando-lhe ciência do teor da decisão ora
proferida,
3.3 Ainda, nos termos do §2º do art. 307 da Resolução TC nº
261/2013, sejam encaminhados os autos para análise técnica, para
que se proceda a instrução técnica prevista no Regimento Interno.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de novembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
RETIFICAÇÃO
Retificação da Decisão Monocrática Preliminar 1966/2014, do
Processo TC 11339/2014 publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES de 21 de novembro de 2014:
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1966/2014
PROCESSO: TC 11339/2014
DENUNCIANTE: CIDADÃO
ASSUNTO: DENÚNCIA
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Fundão
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: Maria Dulce Rudio Soares (Prefeita Municipal) e
Thais Trivilim de Paula (Pregoeira)
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia apresentada a esta Corte por cidadão,
dando conta de supostas irregularidades em contratação derivada
de licitação para manutenção de iluminação pública no município
de Fundão.
O denunciante alega que, segundo se observa do certame, o
quantitativo de material comprado pela Prefeitura não condiz com
a realidade do município, elencando como pertinentes ao fato
que descreve os processos 6062/2013, 3340/2013, 0260/2013,
5413/2013, 3049/2013, 4308/2014, 5524/2014, 5000/2014,
5657/2014, 3652/2014, 3653/2014, 4036/2014, 6443/2013,
4240/2014, 6247/2013, 5563/2014, 6461/2013, 0088/2014,
7271/2013 e 4623/2013.
Informa que edital pede que seja o material apresentado com selo de
qualidade fornecido pelo Inmetro, o que não se verifica em nenhum
dos processos da empresa fornecedora do material.
Segundo o denunciante, foram violados vários princípios da Lei
de Licitações, o que teria significado a limitação de empresas
disputantes, por conta da exigência de possuir um caminhão munck
com guindaste de 23 metros, para postes de apenas 17 metros, e
que, na verdade, o que se observa é que a empresa usa nos serviços
um caminhão de 16 a 17 metros, sem que disso decorra qualquer
sanção ou providência adotada pela Administração Pública.
Descreve a existência de documentos com parecer sem as devidas
assinaturas da pregoeira, além de observar que o procurador geral
do município assinala sem o zelo de constar o número de sua OAB,
constante de seus pareceres rubricas sem o nome legível.
Aduz que a soma da planilha de fornecimento do material não bate
com o valor contratado pela Administração, tendo em vista ao que
o denunciante chama de camuflagem nas planilhas, com aumento
em valores meios, superfaturando um material, sem alterar o valor
final.
O valor final do contrato informa ser de R$ 20.000, para vários itens
na planilha, que podem ser pedidos de forma de separada, o que
pode gerar distorção no valor final, vez que os pagamentos são
realizados pela ordem de fornecimento, observando que a Prefeitura
disponibilizou um servidor fiscal de obras para receber e atestar o
material elétrico, que não possui conhecimento técnico.
Dá notícia de que este Tribunal de Contas já teria notificado a
Prefeitura para não realizar o certame da maneira que estava, e que
teria requerido informações do Chefe do Executivo, no prazo de 10
dias, mas que não foi possível verificar a existência de ofício dando
cumprimento a tal pedido.
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
Segue o denunciante afirmando que o certame não observou o
princípio da escolha da melhor proposta, eis que entende ser essa
não a de menor preço, mas a que melhor atende a coletividade, o
que inclui qualidade e preço, para evitar a compra de produto de
péssima qualidade, e a necessidade comprar tudo de novo.
Assevera que identificou falta de conhecimento e incoerência de
servidores que atuaram nos processos, do que decorre a existência
de documentos não assinados pela Comissão de Licitação, o
prejudicaria a celeridade do procedimento, com prejuízo para a
coletividade.
E prossegue o denunciante alegando que as quantidades de material
comprado, produtos extremamente caros, como, por exemplo,
luminárias com tampa de vidro, não foram vistos instaladas em
nenhum bairro. Ademais, a quantidade de serviços efetuados pela
empresa vencedora não bate com o número de postes existentes no
município, visto que são bem maiores, além de assinalar que não
há rondas verificando se nos bairros existem lâmpadas queimadas.
Ainda afirma que não há atestado da fiscalização municipal de que os
serviços de lavagem das luminárias, pago em dia pela Prefeitura, foi
de fato realizado. Destaca, também, que a empresa vencedora não
cumpriu a exigência editalícia de disponibilizar uma linha telefônica
para os moradores, citando prazos que varia de 48 a 72 horas.
Noticia que a pregoeira, em um dos processos, informa a supressão
de determinado documento do corpo de bombeiro, alegando que teria
seguindo informação oral (obtida em suposto contato telefônico) do
próprio órgão militar, mas que tal providência não foi formalizada
por ofícios que, entende, deveriam constar do processo.
E continua, agora sugerindo que esses processos estariam viciados,
por conta do que o contrato deveria ser cancelado, os serviços
revisados e os responsáveis punidos, com o envio de todos os
documentos ao Tribunal de Contas, para análise e providências
cabíveis.
Ao final, chama atenção para o fato de que a Prefeitura pagou a
empresa pelos serviços de iluminação pública, em seu entender,
não prestados, e com material em desconformidade com o edital, o
que envolveria a retirada e manutenção de 900 luminárias, na orla
da Praia Grande, onde só existem 54 postes, os quais não tiveram
suas lâmpadas trocadas, o que se contrapõe ao fato de os fiscais
atestarem a execução e os pagamentos terem sidos realizados.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante
de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel
cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo descreve que no início ou
no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
Sobre a medida de urgência, deixo para examinar seus
pressupostos após a oitiva dos responsáveis, tendo em vista
a ausência de documentação suficiente nos autos para deliberar
neste sentido. No caso vertente, não apresentou pedido de medida
de urgência, e nem este Relator percebe neste instante processual
razão para adoção de medida cautelar.
Por outro lado, tendo em conta que é dever do Tribunal adotar as
providências necessários à proteção do interesse público, recebo o
presente expediente, por entender presentes as condições mínimas
de processabilidade do feito, observado o que dispõe a LC 621/2012
e Regimento Interno, particularmente o que prevê o art. 186.
3 – DISPOSITIVO
Assim, diante do permissivo conferido a este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria, DECIDO:
Na forma do art. 288, inc. VI e VII da Resolução TC 261/2013, seja
expedida NOTIFICAÇÃO aos responsáveis, - Maria Dulce Rudio
Soares - Prefeita Municipal, e Thais Trivilim de Paula – Pregoeira,
inclusive com utilização de meio eletrônico ou fax, para que, no
PRAZO de 05 (cinco) dias, apresente informações que entender
necessárias acerca da Denúncia apresentada.
Após manifestação do responsável, sejam encaminhados os autos
para análise técnica, nos termos do artigo 313, §2º da Resolução TC
261/2013, com posterior retorno a este Gabinete, para exame da
instrução promovida pela unidade responsável.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de novembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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RETIFICAÇÃO
Retificação da Decisão Monocrática Preliminar 1959/2014, do
Processo TC 9910/2014 publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES de 21 de novembro de 2014:
Tornar insubsistente a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1959/2014, referente ao Processo TC 9910/2014.
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1982/2014
PROCESSO: TC 11047/2014
REPRESENTANTE: Construtora Arpa e Serviços Ltda.
ASSUNTO: Representação
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jaguaré
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: Rogério Feitani (Prefeito Municipal), Jefson Taylor
(Presidente da Comissão de Licitação) e Wellington Zortea Moro
(Secretário Mun. de Obras Serviços Urbanos)
1 RELATÓRIO
Trata-se de Representação com pedido de concessão de medida
cautelar inaudita altera parte, formulada Pela sociedade empresária
Construtora Arpa e Serviços Ltda., representada pelo seu sócio
proprietário Senhor Eugênio Costa Meneghelli, em face da Prefeitura
Municipal de Jaguaré, por supostas irregularidades na Concorrência
Pública nº 04/2014, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços, com fornecimento de
material e mão-de-obra, para pavimentação em blocos hexagonais
e drenagem pluvial, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, para
atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
A representante alega que “na sessão ocorrida no dia 21/10/2014
para análise das propostas de preços das empresas habilitadas, a
empresa ARPA, [...] foi desclassificada pela CPL por ter considerado
que a proposta da mesma era inexequível [...].”.
Informa que apresentou a menor proposta de preços com desconto
linear, registrando diferença de R$400.000,00 (quatrocentos mil
reais) abaixo da proposta da empresa declarada vencedora.
No exame inicial do feito, proferi a DECISÃO MONOCRÁTICA
PRELIMINAR DECM 1843/2014, por meio da qual recebi a presente
representação, para determinar fossem notificados Senhores
Rogério Feitani - Prefeito Municipal de Jaguaré, Jefson Taylor –
Presidente da Comissão de Licitação, e Wellington Zortea Moro Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, concedendo-lhes
o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação das informações
necessárias.
Procedidas às comunicações processuais previstas na LC 621/2012
e no Regimento Interno, enviaram os gestores a peça de
esclarecimentos acostada aos autos sob as folhas 114-121 deste
processo.
Em seguida, o Núcleo de Cautelares fez juntar aos autos a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 839/2014, propondo o
seguinte:
5.1 Nos termos do artigo 376 do RITCEES, a não concessão de
medida acautelatória, por não estarem caracterizados os requisitos
autorizadores.
5.2 Nos termos do artigo 307, §7º do Regimento Interno, que seja
dada ciência ao Representante da decisão desta colenda Corte de
Contas.
Sugere-se, por fim, a conversão dos autos para o rito ordinário, tendo
em vista que não estão presentes os requisitos caracterizadores do
rito sumário, descritos no artigo 306 do RITCEES, e assim sendo,
a remessa para a competente Secretaria de Controle Externo para
análise técnica, com as ressalvas apostas.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, diante
de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel
cumprimento da lei, bem como a sustação de ato impugnado.
O art. 124, caput e o parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo descreve que no início ou
no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave
lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão
de mérito, esta Corte de Contas poderá, de ofício ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas
cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator.
No exame dos pressupostos exigidos para a concessão de medida
de urgência, a unidade técnica, em síntese, assim se pronunciou:
Em relação ao fumus boni iuri, não foi verificada a convicção de
verossimilhança. A adoção do critério de desconto linear não é
vedada por lei, fazendo-se necessária uma análise mais detida
do ponto, sendo incompatível com o juízo sumário das medidas
cautelares.
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Também não resta caracterizado o periculum in mora, tendo em
vista que o procedimento licitatório já foi homologado e o Contrato
94/2014 está assinado, conforme publicação no Diário Oficial do dia
06 de novembro de 2014 (cópia anexa).
Depois de proceder à analise dos elementos trazidos aos autos,
particularmente aqueles contidos na defesa dos administradores
públicos e na peça de instrução técnica do NEC, corroborando o
entendimento da área técnica, entendo que não estão presentes os
requisitos legais e regimentais para a concessão da medida cautelar
requerida.
Ainda tem como base a manifestação da área técnica, tenho como
presentes as condições para que, doravante, este procedimento de
controle siga o rito ordinário, observada a exigência de tramitação
preferencial exigida pelo art. 264, IV do Regimento Interno.
3 DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto e do permissivo conferido a este
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre
a matéria, DECIDO:
3.1 Nos termos do artigo 376 do RITCEES, DEIXO DE ACOLHER o
pedido de concessão de medida cautelar;
3.2 Nos termos Regimento Interno, especialmente quanto ao que
prevê o § 7º do seu art. 307, seja dado ciência ao Representante,
bem como aos Senhores Rogério Feitani - Prefeito Municipal
de Jaguaré, Senhor Jefson Taylor – Presidente da Comissão de
Licitação, e Senhor Wellington Zortea Moro - Secretário Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, da decisão desta colenda Corte de
Contas.
3.3 E ainda, nos termos do parágrafo único do art. 183 e 295 do
Regimento Interno, determino que este procedimento de controle,
doravante, siga o rito ordinário, observado a regra de tramitação
preferencial exigida pelo art. 264, IV do RITCEES.
Procedidas às comunicações processuais, que sejam os autos
encaminhados para análise técnica, consoante o que dispõe as
normas regimentais.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de novembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N nº 049, de 20 de novembro de 2014.
Estabelece normas relativas ao encerramento do exercício financeiro
de 2014 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
13, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, e
Considerando a necessidade de garantir o encerramento do
exercício financeiro de 2014, de acordo com os procedimentos
definidos na legislação vigente;
Considerando os termos da Decisão Plenária TC - 003/2014, na
qual decide que o recesso de fim de ano desta Corte terá início em
20 de dezembro de 2014;
Considerando a necessidade de consolidar em tempo hábil todos
os registros das operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
ocorridas durante o exercício, no Sistema Integrado de Gestão das
Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES; e,
Considerando também a necessidade de atender às disposições
contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), e em especial, a elaboração do Relatório de Gestão
Fiscal;
RESOLVE:
Art. 1° As unidades que compõe a estrutura organizacional do
TCEES que, no desempenho de suas atividades, tenham reflexos
nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do órgão,
regerão suas ações de encerramento do exercício financeiro de
2014, em conformidade com as normas fixadas nesta Portaria.
Art. 2º A partir da publicação desta Portaria e até a entrega da
Prestação de Contas Anual, são consideradas urgentes e prioritárias
todas as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à
apuração orçamentária e aos inventários a que se refere o art. 1°.
Art. 3º Compete aos responsáveis pelas unidades a que se refere o
art. 1º, observado o conhecimento técnico específico, promoverem
o levantamento completo referente às dívidas constantes dos
grupos do Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo, dos
inventários físicos e contábeis, dos bens pertencentes ao Ativo
Intangível, ao Ativo Imobilizado e dos materiais em almoxarifado,
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tendo como data base, para efeito de apuração dos dados, o dia 31
de dezembro de 2014.
§ 1º Cabe a 1ª Secretaria Administrativa – 1ª SAD, a obrigatoriedade
de conciliar os saldos contábeis com os levantamentos previstos
no caput, promovendo os respectivos ajustes contábeis, cabendolhes, ainda, a conciliação contábil e os ajustes das demais contas
patrimoniais existentes ao final do exercício, de acordo com o
princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e
consistência das informações sobre o patrimônio do órgão.
§ 2º As diferenças apuradas serão objeto de medidas administrativas
a serem adotadas pela Diretoria Geral de Secretaria para sua
regularização, bem como de notas explicativas a serem anexadas
ao processo de prestação de contas anual.
§ 3° Os levantamentos previstos no caput, bem como a relação
de bens em almoxarifado, móveis, imóveis e intangíveis, serão
encaminhados à 1ª Secretaria Administrativa conforme Anexo único,
ainda que não haja saldo, sendo as diferenças justificadas em notas
explicativas.
§ 4° A relação de bens de que trata o § 3º refere-se à listagem
individualizada dos bens emitida em sistema de controle patrimonial
e de almoxarifado.
Art. 4º As despesas relativas a obras e instalações serão empenhadas
com recursos do orçamento vigente somente no montante das
parcelas que serão realizadas integralmente dentro do exercício
financeiro de 2014.
§1º As parcelas relativas às medições do mês de dezembro de 2014
serão empenhadas por estimativa.
§ 2º As parcelas a serem realizadas nos exercícios futuros correrão
por conta dos orçamentos dos respectivos exercícios.
Art. 5º O prazo para publicação no Diário Oficial do Estado das
portarias de abertura de créditos adicionais e das portarias, instruções
e ordens de serviços de alterações do quadro de detalhamento de
despesa, será até o dia 10 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as despesas referentes a pessoal e encargos sociais, estagiários,
indenização por acidente em serviço, outros benefícios assistenciais,
diárias, convênios, inclusive contrapartidas, obras de caráter
emergencial e obrigações provenientes de determinações judiciais.
Art. 6º As Notas de Empenho serão emitidas até o dia 10 de
dezembro de 2014, salvo as despesas excepcionadas no parágrafo
único do art. 5º.
Art. 7º As despesas empenhadas e não liquidadas no corrente
exercício serão inscritas em Restos a Pagar Não Processados, por
fonte de recursos, até o limite das disponibilidades financeiras
apuradas, depois de descontado o montante inscrito em Restos a
Pagar Processados.
§ 1º As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de
2014 que não se enquadram na situação prevista no caput, deverão
ter os empenhos anulados até o dia 07 de janeiro de 2015, podendo
ser empenhadas à conta do Orçamento de 2015, após análise por
parte do Secretário da 1ª SAD.
§ 2º As despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados no
exercício de 2014 serão liquidadas até o dia 29 de maio de 2015 e,
após a referida data, os saldos remanescentes serão cancelados,
após autorização do ordenador de despesas.
Art. 8º Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas
e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas
processadas das não processadas.
§ 1º Despesas processadas são as despesas liquidadas e não pagas
no exercício de sua inscrição como Restos a Pagar;
§ 2° Despesas não processadas são as despesas empenhadas e não
liquidadas no exercício de sua inscrição como Restos a Pagar.
Art. 9º Os empenhos de suprimentos de fundos não poderão
ser inscritos em Restos a Pagar e serão anulados até o dia 11 de
dezembro de 2014, ficando vedada a concessão de adiantamentos
cujo direito de uso ultrapasse a referida data.
§ 1° Os saldos de suprimentos de fundos serão depositados até o
dia 09 de dezembro de 2014 na respectiva conta corrente do órgão,
utilizando o código próprio de depósito identificado.
§ 2° Os suprimentos de fundos pendentes de comprovação deverão
ter suas prestações de contas apresentadas até o dia 11 de dezembro
de 2014, cabendo à 1ª Secretaria Administrativa efetuarem o
respectivo registro contábil até o dia 12 de dezembro de 2014.
Art. 10 O prazo limite para pagamento de despesas no corrente
exercício será até às 18 horas do dia 12 de dezembro de 2014,
devendo a solicitação de pagamento, pela unidade responsável, ser
realizada até o dia 11 de dezembro de 2014.
§ 1° Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as despesas
referentes a pessoal e encargos sociais, estagiários, indenização
por acidente em serviço, outros benefícios assistenciais, diárias,

www.tce.es.gov.br

Página 115

Segunda-feira, 24 de novembro de 2014
convênios, inclusive contrapartidas, obras de caráter emergencial e
obrigações provenientes de determinações judiciais.
§ 2° O prazo para pagamento das despesas excetuadas nos § 1°
será até às 18 horas do dia 18 de dezembro de 2014 e as respectivas
Relações Externas - RE’s serão apresentadas ao banco no dia 19 de
dezembro de 2014.
Art. 11 Os procedimentos contábeis de encerramento do exercício
de 2014 sob a responsabilidade da 1ª Secretaria Administrativa a
que se refere o art. 1° não poderão ultrapassar o dia 07 de janeiro
de 2015, em face de elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal,
conforme determina o § 2º do art. 55 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
Art.12 Os lançamentos contábeis de encerramento do exercício, os
balanços, anexos e demonstrativos dos órgãos e entidades, serão
realizados e processados pelo SIGEFES.
Art. 13 As datas limites para os procedimentos relativos ao
encerramento do exercício financeiro de 2014 definidas nesta
portaria são as constantes do Anexo único, observado o parágrafo
ANEXO
05/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
17/12/2014
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
07/01/2015
31/05/2015

único do art. 15.
Parágrafo único. O descumprimento dos prazos fixados no Anexo
a que se refere o caput implicará a responsabilidade do servidor
encarregado pela informação, no âmbito de sua área de competência.
Art. 14 São pessoalmente responsáveis pelo cumprimento de
todas as normas estabelecidas nesta portaria, na medida de suas
competências, os Secretários e Coordenadores das unidades que
compõe o TCEES.
Art. 15 Ficam os titulares da Diretoria Geral de Secretaria, da
Secretaria Geral de Administração e da 1ª Secretaria Administrativa,
autorizados
a
definirem,
em
conjunto,
procedimentos
complementares necessários ao cumprimento desta Portaria.
Parágrafo único. Pode ainda os servidores indicados no caput
fixar outros prazos tecnicamente necessários ao encerramento do
exercício, nos casos emergenciais.
Art. 16 Este portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
ÚNICO

Entrada e saída de bens do almoxarifado
Publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES das portarias de alterações de QDD
Emissão de Notas de Empenho
Recolhimento de saldos de Suprimento de Fundos não utilizados
Entrada e saída de bens patrimoniais
Entrega de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
Solicitação para pagamento de despesas
Entrega de Relatório do Almoxarifado à 1ª SAD para registros contábeis
Anulação de empenhos de Suprimento de Fundos
Registro contábil da Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
Recebimento de ressarcimento de despesa de pessoal cedido
Solicitação de anulação de saldo de empenho
Pagamento de despesas
Solicitação de autorização para inscrição em restos a pagar
Anulação de saldo de empenhos
Autorização para inscrição em restos a pagar
Entrega do Relatório de Depreciação e Amortização à 1ª SAD para registros contábeis
Entrega do Inventário dos Bens de Almoxarifado do exercício de 2014
Entrega do Inventário dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do exercício de 2014
Lançamentos e ajustes contábeis para encerramento do exercício de 2014
Cancelamento do saldo de restos a pagar não processados de 2014 não liquidados até 29/05/2015
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