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ACÓRDÃO TC-615/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6452/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2009
REPRESENTANTE - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
RESPONSÁVEL - WALDELES CAVALCANTE
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2009 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os autos de Representação trazida a este Tribunal pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, atual Prefeito do Município
de Barra de São Francisco, em face do senhor Waldeles Cavalcante,
ex-prefeito do Município de Barra de São Francisco, na gestão anterior.
A Representação noticiou possíveis irregularidades na Licitação de
modalidade Convite sob o nº 60/2009 e no Contrato de nº 176/2009,
firmados entre o referido Município e a Empresa Manancial Projetos
e Consultoria Ambiental Ltda., cujo objeto foi a contratação para
adequação do aterro sanitário municipal à legislação ambiental vigente, incluída a elaboração de projetos técnicos de engenharia e de
educação ambiental de acordo com as normas técnicas e instruções
normativas do IEMA, de forma a atender às solicitações constantes
no termo de ajustamento de conduta (TAC) a ser firmado entre o
Município, o IEMA e o Ministério Público.
Anuindo com a posição firmada pela 6ª Controladoria Técnica por
meio da Manifestação Técnica Preliminar - MTP nº 336/2013 (fls.
239/241), o Relator entendeu que, da análise dos documentos e
narrativa dos fatos, configuravam-se supostas irregularidades merecedoras de apuração, identificação dos responsáveis e quantificação do suposto dano suportado pelo erário municipal, de forma
que decidiu o Plenário, em 03 de setembro de 2013, por meio da
Decisão TC 4009/2013 (fls. 251), pela determinação de instauração
de Tomada de Contas Especial ao atual Prefeito Municipal de Barra

de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, (Termo
de Notificação 1627/2013 - fl. 252).
Às folhas 259 dos autos, o responsável, senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira, comunica a instauração da tomada de contas especial determinada por esta Corte, por meio da Portaria nº 03/2014,
sem haver, contudo, qualquer documento anexo ao ofício.
Em despacho de folhas 261, a Secretaria-Geral das Sessões encaminha os autos a este Gabinete informando que a o prazo para
comunicação da instauração de Tomada de Contas Especial venceu
em 15/11/2013, e que o prazo de envio do processo concluído teria
vencimento em 17/02/2014.
Às folhas 263, o Núcleo de Controle de Documentos reitera a informação de que não há no Sistema de Controle de Documentos documento algum em nome do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira
relativo ao Termo de Notificação 1627/2013 ou relativo à tomada de
contas especial objeto dos presentes autos.
Tendo em vista a necessidade de encaminhamento dos autos de tomada de contas concluído, bem como a apresentação das medidas
adotadas, este Relator determinou que fosse novamente notificado
o senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, atual Prefeito Municipal
de Barra de São Francisco, para que no prazo de 10 (dez) dias,
encaminhasse a este Tribunal o processo de Tomada de Contas,
para a devida análise, conforme previsto no artigo 11, da Instrução
Normativa TC nº 08/2008, sob pena de aplicação de sanção pecuniária em caso de descumprimento, na forma do artigo 135 da Lei
Complementar Nº 621/2012 (Decisão Monocrática Preliminar DECM
174/2014 - fls. 264267).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Secretário Geral das Sessões certifica às fls. 270 que os procedimentos pertinentes à Tomada de Contas Especial serão formalizados
nos autos do processo TC 1991/2014, o que levou este Relator a
entender que ocorreu o esvaziamento do propósito desta Representação e, por consequência encaminhar os autos ao Ministério Público
de Contas com proposta de arquivamento, na forma do artigo 330,
IV do Regimento Interno deste Tribunal.
Às fls. 273, o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Exmo. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva, pugna também pelo arquivamento.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando que a matéria de que cuida a representação passou a ser tratada nos autos da Tomada de Contas
Especial - Processo 1991/2014, ocorreu o exaurimento de seu objetivo, na forma prevista no artigo 330, IV da Resolução 261/2013 e,
havendo concordância do Ministério Público de Contas, VOTO pelo
arquivamento deste processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6452/2013,
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, arquivar os presentes autos, 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.

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Corpo Especial - Auditores

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

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

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

Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador-Geral
Luciano Vieira
Heron Carlos Gomes de Oliveira

[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
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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-616/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6812/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - EDELSON BRANDÃO PAULINO
ADVOGADO - PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB-ES Nº 17.169)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - EXERCÍCIO DE 2008 - 1) REVELIA - 2)
IRREGULAR - 3) MULTA - 4) DETERMINAÇÕES - 5) OFICIAR
AO MINISTÉRIO PÚBLICO - 6) ARQUIVAR - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) NÃO CONHECER - 2) NOTIFICAÇÃO - 3)
APENSAR AUTOS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de expediente interposto pelo senhor
Edelson Brandão Paulino, Prefeito Municipal em 2008, por intermédio de seu patrono Pedro Josino Cordeiro, protocolado em 07 de
julho de 2014, em face do ACORDÃO TC-0389/2014 a ser proferido
nos autos do processo TC 3938/2009, referente ao Relatório de Auditoria Ordinária do exercício de 2008, ainda não publicado.
Conforme informação da Secretaria Geral das Sessões (fls. 14) o
Acórdão recorrido encontra-se em fase de elaboração naquele setor,
“não tendo ainda sido disponibilizado para leitura em sessão pelo
relator”,” nem publicado no Diário oficial Eletrônico deste Tribunal”.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente observo que o recurso interposto tem a natureza
de Pedido de Reexame, vez que pretende a reforma de Acordão a
ser prolatado em processo de fiscalização, na forma do artigo 166
da Lei Complementar TC 621/2012. De toda sorte, pelo princípio da
fungibilidade dos recursos, reconhecido através dos artigos 154 e
244 do CPC, e amparado no art. 70 da LC 621/2012, recebo o presente expediente como Pedido de Reexame.
Analisando as condições de admissibilidade deste, observa-se que
a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que
torna o presente recurso CABÍVEL.
Contudo, registra-se que até a presente data não se deu a publicação do Acórdão recorrido, nem leitura deste em sessão plenária,
segundo informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões às
fl. 14 desses autos, e, por consequência, o gestor não foi notificado
formalmente da decisão desse colegiado.
Desta feita, o recorrente interpôs recurso visando tornar sem efeito
decisão de mérito ainda em fase de elaboração por esta Corte, e
pendente de publicação no Diário Oficial.
Nos casos de recurso de reconsideração e pedido de reexame o prazo para interposição é de trinta dias, conforme dispõem os artigos
166 §3º e 164 da LC 621/2012:
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada
de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo,
para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados
na forma prevista nesta Lei Complementar.
Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.
[...]
§3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei Complementar.
Este prazo tem seu termo inicial na data da publicação do Acórdão,
nos casos de recursos, como determina o art. 66, parágrafo único,
da LC 621/2012:
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Art. 66. Os prazos referidos nesta Lei Complementar são peremptórios e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da
data:
[...]
Parágrafo único. Para fins de interposição de recurso ou pedido de
revisão, os prazos serão contados a partir da publicação da decisão, acórdão ou parecer prévio, salvo disposição legal ou regimental expressa em contrário. (g.n.)
A apresentação do recurso, neste caso concreto, não foi feita dentro
do prazo fixado na legislação pertinente.
Não é por demais ressaltar que a Constituição de 1988, em seu art.
37, caput, alçou ao status de princípio constitucional da Administração Pública o princípio da publicidade. Desta feita, os atos legislativos curvam-se a esse princípio constitucional, e, por isso, devem
ser publicados em órgão oficial para início de seus efeitos externos.
É entendimento preponderante em nossos Tribunais Superiores o
não acolhimento de recurso interposto antes de publicada a decisão recorrida na imprensa oficial, mesmo que a parte já tenha
tomado conhecimento do decisum:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO RECURSO APÓS
PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
I - O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que é intempestivo o recurso interposto antes da publicação do acórdão, caso não
haja a sua reiteração após a publicação. Precedentes desta Corte e
do STF.
II - A simples notícia do julgamento não legitima a interposição de
recurso. A existência jurídica e o conteúdo material do acórdão somente se configuram com a sua publicação, sendo certo que somente a partir desta - ou da ocorrência de ciência inequívoca - é que se
pode ter conhecimento do inteiro teor do julgado.
III - Agravo interno desprovido.
(STJ, 5ª T, AgRg no RMS 15205/RS, MS n° 2002/0100911-1, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJ 01.07.2004)
STF - EMB.DECL. NO HABEAS CORPUS HC 108179 MG (STF)
Data de publicação: 31/07/2012
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO E DE SUA MATERIALIZAÇÃO NOS AUTOS. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os recursos interpostos antes da
publicação do acórdão recorrido são intempestivos. Entendimento
quebrantado, tão-somente, naquelas hipóteses em que a decisão
recorrida já está materializada nos autos do processo no momento
da interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte recorrente. Precedentes: Inq 2632, da relatoria do ministro Ayres Britto; AI 375.124-AgR e HC 109.260- ED -QO, da relatoria do ministro
Celso de Mello; AI 497.477-AgR e HC 85.740- ED , da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski; e AI 497.477-AgR, da relatoria do
ministro Cezar Peluso. 2. Embargos não conhecidos.
Encontrado em: justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 13.03.2012. - Acórdãos citados: Inq 2632,... 31-072012 PUBLIC 01-08-2012 - 31/7/2012 SUM-000691 SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF Neste sentido a Súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça:
STJ Súmula nº 418 - 03/03/2010 - DJe 11/03/2010
Admissibilidade - Recurso Especial - Antes da Publicação do
Acórdão dos Embargos de Declaração
É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do
acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.
Para que seja conhecido um recurso, indispensável que se observe,
entre outros, o requisito extrínseco da tempestividade. É dizer que
este deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei, e, sendo
este apresentado fora deste interregno, o recurso não poderá será
conhecido por intempestividade.
Por efeito de sua extemporânea interposição, não há como conhecer
da manifestação de fls. 01/10, pois esta se insurge contra decisão
carente de validade, e, portanto, por absoluta falta de objeto.
Pelo exposto, considero o mesmo como INTEMPESTIVO, não obstante a possibilidade de que se interponha o pedido de reexame no
prazo legal, ou mesmo que se ratifique em tempo oportuno a manifestação já apresentada.
Não há, por consequência, que se fazer qualquer análise de mérito,
face o exposto, não conheço deste Pedido de Reexame.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecido todo o trâmite processual submeto a matéria à apreciação desta Corte, propugnando o seguinte VOTO:
3.1 NÃO CONHECER do Recurso por intempestivo, com amparo
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nos arts. 161 e 162, §2º da LC 621/2012;
3.2 Notificar o gestor para que, querendo, poderá interpor recurso
pertinente no prazo regimental após a publicação do Acórdão ou,
ainda, ratificar o expediente já protocolado no prazo permitido pela
lei;
3.3 Apensar esses autos ao processo de auditoria TC 3938/2009.
Solicito à Secretaria Geral das Sessões que proceda às comunicações processuais necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6812/2014,
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, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer do presente Recurso de Reconsideração por ser
este intempestivo, com amparo nos artigos 161 e 162, § 2º da Lei
Complementar nº 621/2012;
2. Notificar o gestor para que, querendo, interponha recurso pertinente no prazo regimental, após a publicação do Acórdão ou, ainda,
ratificar o expediente já protocolado no prazo permitido pela lei;
3. Apensar os presentes autos ao processo de Auditoria TC3938/2009.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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-653/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4465/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE FRANCISCO
ASSUNTO - DENÚNCIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - EDSON HENRIQUE PEREIRA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (EXERCÍCIOS 2004/2005) –
1) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS ITENS 2.1 A 2.14 DA ITC 3800/2013 – 2)
PROCEDÊNCIA – 3) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – IRREGULAR – RESSARCIMENTO – 4) DAR CIÊNCIA
– 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo tem por objeto a apuração de denúncia apresentada
a este Tribunal de Contas pelo cidadão Erildo Antonio Alves Aredes, em face do então Prefeito Municipal de Barra de São Francisco,
Senhor Edson Henrique Pereira, por atos supostamente irregulares
praticados na contratação de obra tendo por objeto a construção de
quadra poliesportiva anexa à Escola Municipal do Córrego São João
do Distrito de Itaperuna, naquele município.
A denúncia foi apurada pela 9ª Controladoria Técnica, de acordo
com o Plano de Auditoria nº 206/2005, que apresentou o Relatório de Auditoria Especial de Engenharia nº 070/2005, fls. 13/27 e
anexos, contendo indícios de irregularidades e pagamento indevido,
elencados na Instrução Técnica Inicial ITI 321/2007 de fls. 82/95
que sugeriu a citação do responsável.
Devidamente citado, conforme consta às fls. 116 e 118 dos autos, o
Responsável não apresentou justificativas no prazo legal, tendo sida
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declarada sua revelia pelo Plenário desta Corte de Contas - Decisão
TC 331/2008 de fls. 130 dos autos.
Em 26/06/2009, os autos foram remetidos da 9ª Controladoria Técnica para a 6ª Controladoria Técnica em razão de alteração regimental sobre sua competência e em 19.04.2012 o Chefe da 6ª Controladoria Técnica remeteu os autos para o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas, que elaborou, às fls. 136/146, a Instrução de Engenharia
Conclusiva – IEC 53/2013.
Na forma regimental os autos foram encaminhados ao NEC – Núcleo
de Estudos e Análises Conclusivas que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3800/2013 (fls. 148/181, consolidando os itens
analisados pelo NEO e os demais, não atinentes à área de engenharia, opinando pela ocorrência de prescrição em relação aos itens
1.1 a 1.13 da Instrução Técnica Inicial 321/2007, assim como
pela conversão do feito em Tomada de Contas Especial em
razão da comprovação de dano injustificado ao erário, no valor
de R$ 97.035,63 (noventa e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta
e três centavos), equivalentes a 64.506,59 VRTE.
O Ministério Público de Contas proferiu a manifestação MMPC
4641/2013 (fls. 184), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, de acordo com a proposição formulada pela ITC
3800/2013.
Na forma prevista pelo art. 254 do Regimento Interno deste Tribunal, vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos demonstra que o processo se encontra devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Necessário tratar-se inicialmente da matéria relativa à prescrição.
A ITI 321/2007, com base no Relatório de Auditoria 206/2005 apontou 14 itens de supostas irregularidades, das quais somente a última
continha dano ao erário, quais sejam:
Ausência de definição, no ato convocatório, de critérios para reajuste e atualização monetária;
Ausência de definição, no ato convocatório, de critérios de utilização
de preço unitário ofertado ou preço unitário da planilha de orçamento;
Cláusula de prorrogação desvinculada das hipóteses autorizativas
legais;
Restrição ao direito de recurso;
Modalidade de licitação incorreta em relação ao valor orçado;
Obra licitada sem projeto básico ou executivo;
Não utilização de projeto padrão;
Ausência de empenho referente ao valor global do contrato;
Ausência de autorização para a licitação;
Obra paralisada e inacabada;
Laudos de medição imprecisos quanto aos itens efetivamente executados;
Ausência de comprovantes de recebimento dos convites pelas empresas convidadas;
Proposta vencedora com valor incorreto;
Pagamento indevido de serviços não executados e preços unitários acima do valor de referência (R$ 97.035,63), equivalentes a
64.506,97 VRTE.
A Instrução Técnica Conclusiva se pronunciou sobre o tema, expondo a argumentação que se transcreve:
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante consignar que, apesar do excelente trabalho de auditoria desenvolvido tempestivamente pela diligente Equipe deste
TCEES consubstanciado no Relatório de Auditoria Especial de Engenharia 70/2005 de fls. 13/25 e documentos de suporte de fls.
26/80, que apurou as irregularidades acima delineadas e produziu
provas suficientes para demonstrar de forma inequívoca a efetiva
violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, insertos no art. 37, caput, da Constituição
Federal de 1988, assim como aos princípios da igualdade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e
do julgamento objetivo previstos no art. 3º, da Lei 8.666/93, além
do princípio da economicidade previsto no art. 70, da Constituição
do Estado do Espírito Santo e outros dispositivos legais retromencionados, no caso vertente houve o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva Estatal especificamente em relação
a algumas irregularidades, a saber:
Nota-se que as irregularidades imputadas nos itens 1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13 e 1.14, todos da
Instrução Técnica Inicial nº 321/2007 de fls. 82/95, restaram adequada e devidamente comprovadas a sua efetiva ocorrência e consumação, fazendo surgir para o Estado a pretensão punitiva conforme legalmente previsto. Contudo, considerando o grande lapso tem-
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poral decorrido entre a consumação das irregularidades (ato ilícito)
e a presente data, há que se realizar uma análise quanto a eventual
ocorrência da perda da pretensão punitiva do Estado (prescrição).
Neste sentido, temos que as irregularidades listadas nos itens 1.1;
1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; e 1.9 da ITI 321/2007 se consumaram quando da publicação de referido Edital de Carta Convite
nº 57/2004, que, apesar de não constar nos autos qualquer informação quanto à data precisa de sua publicação, nota-se pela Ata
de Julgamento acostada às fls. 48 dos autos que em 14.07.2004
foi realizado a abertura e julgamento dos envelopes de habilitação
e propostas, data que, a título ilustrativo, tomaremos como referência para o início da contagem do prazo prescricional, que é de
05 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato, conforme delineado
no art. 71, caput e § 2º, inc. II, da Lei Complementar nº 621/2012.
Quanto às irregularidades descritas nos itens 1.10; 1.11; 1.12; 1.13
e 1.14, todas teriam se consumado em momento posterior à publicação do Instrumento Convocatório da Carta Convite nº 57/2004.
Porém, na presente análise tomaremos como referência a data de
publicação do Edital da Carta Convite nº 57/2004, haja vista ser
mais favorável ao Responsável.
Logo, da potencial data da ocorrência dos fatos ilícitos (14.07.2004)
até a presente data (29.07.2013), já decorreram 09 (nove) anos e
15 (quinze) dias, o que seria tempo suficiente para a implementação
do fenômeno jurídico da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ocorre que, resta ainda analisarmos a eventual ocorrência de fatos
processuais interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, ex vi art.
71, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 621/2012, que assim dispõem:
“Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo.
(...)
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.”
Compulsando acuradamente os autos, nota-se que a regular citação
do responsável ocorreu no dia 28.08.2007, quando da juntada aos
autos do respectivo Aviso de Recebimento do Termo de Citação, fls.
118, data em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, ex vi
art. 71, § 4º, inc. I, da LC 621/2012.
Assim, da potencial ocorrência do fato ilícito em 14.07.2004 até o
dia 28.08.2007 passaram-se 03 (três) anos, 01 (mês) e 14 (catorze) dias, não ocorrendo, desta forma, a implementação do prazo
necessário para configurar a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, sendo interrompida a contagem do referido prazo no
dia 28.08.2007 com a citação válida do responsável.
Como sabido, a interrupção da contagem de prazo processual provoca a retomada do seu cômputo de forma integral, ou seja, não é
aproveitado o prazo já decorrido até a data da interrupção voltando
o prazo a correr integralmente, no caso vertente, de 05 (cinco) anos
a partir do dia 28.08.2007.
Destarte, nota-se que do dia 28.08.2007 até a presente data
(29.07.2013), já decorreram 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 01
(um) dia, prazo suficiente para que seja reconhecida a prescrição
intercorrente da pretensão punitiva do Estado, que se implementou
mais especificamente no dia 28.08.2012.
Assim, em que pese a constatação cabal da ocorrência das irregularidades descritas nos itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8;
1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13 e 1.14, todos da Instrução Técnica
Inicial nº 321/2007 de fls. 82/95, sugerimos seja declarada extinta a punibilidade do Sr. Edson Henrique Pereira especificamente em relação à citadas imputações retrocitadas, haja vista
a perda da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência do
fenômeno jurídico da prescrição intercorrente.
Contudo, há que se registrar que a ocorrência do fenômeno jurídico
da prescrição faz extinguir, para o Estado, somente a pretensão
punitiva consubstanciada na aplicação de multa ao responsável não abrangendo eventuais danos ao erário por expressa
previsão do art. 37, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Logo, no que tange à irregularidade descrita no item 1.14 da Instrução Técnica Inicial nº 321/2007, haja vista a efetiva comprovação de injustificado dano ao erário no montante de R$
97.035,63 (noventa e três mil e trinta e cinco reais e sessenta e três
centavos), equivalente a 64.506,59 VRTE, de responsabilidade
do Sr. Edson Henrique Pereira na qualidade de Prefeito do Município de Barra de São Francisco/ES nos exercícios 2004 e 2005, pela
prática de grave infração à norma legal e regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, culminando com ato ilegal e antieconômico, muito embora o Estado não
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possua mais direito a aplicação de sanção pecuniária (multa), não
há que se cogitar de eventual prescrição da pretensão de ressarcimento do injustificado dano causado ao erário.
Assim, acolho o opinamento técnico no sentido de considerar prescritos os itens 1.1 a 1.13 da Instrução Técnica Inicial
321/2007, razão por que deixo de reproduzir a análise conclusiva
em relação a esses itens.
A Instrução Conclusiva de Engenharia analisou a Carta Convite
57/2004, cujo objeto foi a construção de uma quadra poliesportiva
anexa à Escola Municipal do Córrego São João de Itaperuna, contratada com a Construtora MW Ltda. no valor inicial de R$ 149.943,24
dos quais foram pagos até 15/03/2005 R$ 114.556,64, encontrando-se a obra, durante a inspeção, paralisada e inacabada.
Os itens analisados foram: 1.5) Modalidade de contratação inadequada com o valor da obra; 1.6) obra licitada sem projeto básico ou
executivo; 1.7) não utilização de projeto padrão e 1.14) pagamentos indevidos; todos da Instrução Técnica Inicial 321/2007.
Considerando a argumentação contida na Instrução Técnica Conclusiva 3800/2013 a respeito da ocorrência de prescrição em relação
aos itens que não apontam dano ao erário, transcrevemos aqui
somente o item 1.14 da Instrução Técnica Inicial (item 4 da Instrução de Engenharia):
QUESITO 4- infração ao artigo 62 e 63 da Lei Federal 4320/64,
o artigo 43, inciso IV da Lei 8.666/93 e a Resolução Plenária
180/02..
Pagamentos a maior:
1 - Contrato nº. 29/2004, de 15 de julho de 2004 – Construção de uma quadra poliesportiva anexa a Escola Municipal do
Córrego São João de Itaperuna.
Conforme descrito no item II.1.14 desta ITI, a equipe de auditoria verificou que foram pagos serviços que não foram executados
e foram contratados serviços com preços unitários superiores aos
preços unitários de referência (TCEES), resultando o total de pagamentos indevidos no valor de R$ 97.035,63 (noventa e sete mil,
trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) – Apêndice
01, R$ 15.744,04 referentes ao exercício de 2005 e R$ 81.291,59
referentes ao exercício de 2004, equivalentes a 64.506,97 VRTE´S,
passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
Justificativas apresentadas pelo Sr. Edson Henrique Pereira:
Não apresentou justificativa e foi considerado revel pelo plenário do TCE-ES.
ANÁLISE DO QUESITO 4:
A análise dos pagamentos a maior indicam superfaturamento das
medições pagas conforme documentação do presente relatório, no
apêndice 01. Percebem-se diferenças grandes entre os quantitativos
pagos e os efetivamente executados. Outro fato bastante contundente foi o fato das medições não apresentarem os quantitativos e
serviços efetivamente pagos, informando apenas um percentual do
total da obra que estaria concluído.
Ao se analisar as fotos do anexo e comparando-se com a planilha
nota-se facilmente que não são compatíveis, portanto, deve-se indicar o ressarcimento integral da parcela não comprovada de execução.
Desta forma, na condição de gestor (ordenador de despesas) Sr.
Edson Henrique Pereira foi o responsável pela aprovação das medições que geraram as ordens de pagamentos, em razão disto deve-se manter a irregularidade. Devendo-se ordenar o ressarcimento
total de pagamentos indevidos no valor de R$ 97.035,63 (noventa
e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta e três centavos)
equivalentes a 64.506,97 VRTE´S (sessenta e quatro mil, quinhentos e seis vírgula noventa e sete) VRTE’s.
3 DISPOSITIVO
3.1 Por todo o exposto acompanho integralmente a análise e o opinamento contidos na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3800/2013
e manifestação MMPC 4641/2013 do Ministério Público de Contas e
de acordo com o art. 95 inciso I da Lei Complementar 621/2012,
VOTO:
3.1.1. PRELIMINARMENTE, para que seja declarada extinta a
punibilidade do Senhor Edson Henrique Pereira, especificamente no tocante à aplicação de multa pecuniária, pelas irregularidades descritas nos itens 2.1, 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9;
2.10; 2.11; 2.12; 2.13 e 2.14, todos da Instrução Técnica Conclusiva 3800/2013, haja vista a implementação da perda da pretensão
punitiva do Estado operada pela ocorrência da prescrição intercorrente, conforme delineado no item 3 daquela ITC.
3.1.2 Pela procedência da denúncia formulada sobre a Carta
Convite 57/2004 e respectivo Contrato Administrativo nº 29/2004,
sob a responsabilidade do Senhor Edson Henrique Pereira, Prefeito do Município de Barra de São Francisco - ES nos exercícios
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2004 e 2005, em razão da manutenção da seguinte irregularidade
descrita na Instrução Técnica Inicial ITI 321/2007 de fls. 82/95:
3.1.2.1 Pagamento de serviços não executados e contratação
de serviços com preços unitários acima do valor de referência (item 1.14 da ITI 321/2007)
Base legal: Art. 62 c.c art. 63, § 2º, inc. III, da Lei nº 4.320/64 e
art. 43, inc. IV da Lei 8.666/93 c.c Resolução Plenária TC 180/02.
3.1.3. Pela conversão dos presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de injustificado dano ao erário, conforme consta no item 3.1.2.1 deste voto, no valor de R$
97.035,63 (noventa e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta
e três centavos), equivalentes a 64.506,97 VRTE, na forma do
artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando
que o responsável foi devidamente citado quanto à possibilidade de
ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TC 182/2002
e Instrução Técnica Inicial nº 321/2007.
3.1.4. Por que sejam julgadas irregulares as contas do Senhor
Edson Henrique Pereira – Prefeito de Barra de São Francisco - ES
relativas aos exercícios 2004 e 2005 em razão do cometimento de
infração que causou dano injustificado ao erário, conforme disposto
no item 3.1.2.1 deste voto, condenando-o ao ressarcimento ao
erário Municipal no valor de R$ 97.035,63 (noventa e sete mil,
trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), equivalente a
64.506,97 VRTE, com amparo no art. 84, inc. III, alíneas “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012.
3.1.5 Pela expedição de notificação ao atual prefeito de Barra de
São Francisco para que informe a este Tribunal de Contas se a obra
da quadra poliesportiva anexa à Escola Municipal do Córrego São
João do Distrito de Itaperuna, naquele município, foi concluída e
como foi solucionada a questão do contrato e dos pagamentos feitos
à construtora contratada.
3.1.6 Seja dada CIÊNCIA ao denunciante do teor da decisão final
a ser proferida, conforme preconiza o artigo 307, § 7º da Resolução
TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4465/2004,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, declarar a prescrição intercorrente da
pretensão punitiva do Estado, especificamente no tocante à aplicação de multa pecuniária, pelas irregularidades descritas nos itens
2.1, 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13 e
2.14, todos da Instrução Técnica Conclusiva 3800/2013.
2. Considerar procedente a presente denúncia, tendo em vista o
reconhecimento das irregularidades fundadas no pagamento de serviços não executados e na contratação de serviços com preços unitários acima do valor de referência.
3. Converter os presentes autos em tomada de contas especial
em face da existência de injustificado dano ao erário, conforme
consta no item 3.1.2.1 deste voto, no valor de R$ 97.035,63
(noventa e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta e três
centavos), equivalentes a 64.506,97 VRTE, na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o
responsável foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TC 182/2002 e
Instrução Técnica Inicial nº 321/2007.
4. Considerar irregulares as contas do Senhor Edson Henrique
Pereira – Prefeito de Barra de São Francisco – ES, relativas aos
exercícios 2004 e 2005 em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário;.
5. Expedir notificação ao atual prefeito de Barra de São Francisco
para que informe a este Tribunal de Contas se a obra da quadra poliesportiva anexa à Escola Municipal do Córrego São João do Distrito
de Itaperuna, naquele município, foi concluída e como foi solucionada a questão do contrato e dos pagamentos feitos à construtora
contratada.
6. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se no Plenário para julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-675/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4506/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2014
REPRESENTANTE - PEDRO JOSÉ MATIAS DE ARAÚJO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014 - NÃO CONHECER COMO REPRESENTAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Representação proposta pelo Presidente da
Câmara Municipal de Baixo Guandu em face do próprio Poder Legislativo Municipal, tendo em vista as leis municipais 2776 e 2777,
editadas em 2013, que atribuem à Mesa Diretora da casa legislativa
a competência para nomeação de servidores para cargos em comissão.
Afirma que interpôs mandado de segurança tendo obtido liminar no
sentido da inconstitucionalidade das referidas leis, assim como o
Ministério Público propôs ação de inconstitucionalidade.
Requer, por fim, que este Tribunal de Contas, com base na súmula
347 do Supremo Tribunal Federal, aprecie e declare a inconstitucionalidade das mencionadas leis municipais, desfazendo-as e restabelecendo a legalidade do poder de nomeação nas mãos do representante, Presidente da Câmara.
Às fls. 60/61 este Relator, por meio de despacho, conheceu da representação por entender satisfeitos os requisitos de admissibilidade do artigo 177 e 182 do Regimento Interno deste Tribunal – Res.
261/2013 – e determinou a instrução dos autos na forma do art.
296, § 2º, também do Regimento Interno.
A 4ª Secretaria de Controle Externo proferiu então a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 381/2014 (fls. 63/67) em que propõe o não
conhecimento da documentação analisada como representação,
pelo não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade,
bem como pelo seu arquivamento, por entender, em síntese, que o
controle de constitucionalidade a cargo do Tribunal de Contas é de
natureza incidental, e não direto à lei ou ato normativo.
Os autos foram encaminhados por despacho ao Ministério Público de
Contas, que às fls. 70 proferiu o Parecer PPJC 2239/2014, da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuindo com a manifestação técnica da 4ª SCE.`
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A questão do controle de constitucionalidade feito pelos Tribunais
de Contas, seus limites e efeitos foi muito bem abordada pela MTP
381/2014, cujos termos adoto como fundamento de decisão e transcrevo:
3 - IRREGULARIDADE APONTADA
Inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 2.776 e 2.777,
ambas de 03 de outubro de 2013
A mencionada legislação trata de matéria de cunho administrativo/organizacional da Câmara Municipal de Baixo Guandú, especificamente acerca de indicação de cargos comissionados de direção,
assessoria e chefia do Poder Legislativo, que fica a cargo da Mesa
Diretora do Órgão.
Requer o Representante que este Tribunal de Contas declare a inconstitucionalidade das leis que retiram do Presidente da Câmara
Municipal a competência para indicar os ocupantes de cargos comissionados de direção, chefia e assessoramento.
A análise da legalidade da constitucionalidade das Leis Municipais é
matéria afeta à competência deste E. Tribunal. Ocorre que o caso
em tela, contudo, não se afigura compatível com a súmula nº 347 do
STF, notadamente diante da impossibilidade das Cortes de Contas
efetuarem o controle abstrato ou concentrado de constitucionalida-
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de, incumbência privativa do Supremo Tribunal Federal e, em alguns
casos específicos, o TJ, de modo que a decisão de afastar a aplicabilidade de uma lei ou ato normativo só tem efeitos em seus julgamentos, não tendo o condão de retirar o dispositivo ou diploma
do ordenamento jurídico.
Nessa sentido, nos esclarece acerca do tema o Professor Alexandre
de Morais:
Na via de exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal
da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento
do mérito. Nesta via, o que é outorgado ao interessado é obter a
declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em
desacordo com a Lei maior. Entretanto, este ato ou lei permanecem
válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros.
O controle realizado pelo Tribunal de Contas, diferentemente do
controle abstrato de constitucionalidade, é exercido in casu, verificando-se a conformidade dos atos praticados com o ordenamento
jurídico como um todo, tendo como alicerce a Constituição Federal.
Diante do fato de não poder eximir-se do julgamento, as Cortes
de Contas enfrentam o conflito de normas e suas consequências sobre o caso concreto.
Requer o representante a declaração da inconstitucionalidade da legislação municipal, contudo, não há declaração de inconstitucionalidade por parte das Cortes de Contas, mas somente afastamento
da norma, excluindo-se sua incidência no caso concreto, sob
o fundamento de afronta à Constituição e prejudicialidade ao ordenamento jurídico vigente.
Verifica-se, portanto, que o entendimento esposado na Súmula n.
347 do STF refere-se ao controle de constitucionalidade que exercem os Tribunais de Contas na via difusa, no exercício de suas atribuições constitucionais, motivo pelo qual entendemos que a análise da constitucionalidade in abstrato da legislação municipal não é
competência atribuída pelo Legislador Constitucional aos Tribunais
de Contas, impondo-se o opinamento no sentido do indeferimento
do pedido e pelo não conhecimento da representação.
Cumpre frisar, por oportuno, que a liminar anteriormente concedida
foi cassada pelo TJ-ES, fazendo com que a legislação atacada continue produzindo seus efeitos.
Portanto, o objetivo precípuo do Controle de Constitucionalidade
exercido pelo Tribunal de Contas não se trata de ataque direto e
frontal à lei ou ato normativo, visto que esta Corte exerce tão somente o controle incidental de Constitucionalidade.
Ademais, merece ser ressaltado que não consta do feito elementos
que revelem a presença de indicativos de irregularidade de natureza
orçamentária, financeira ou patrimonial, o que denota, por hora, a
inexistência de fato concreto passível de apreciação por esta Casa.
Ressalta-se que pelas disposições do artigo 177, §2º, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Contas, o juízo de admissibilidade
acerca do ponto denunciado é de competência do Relator.
4.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a proposta de
adoção da seguinte deliberação:
- Com fundamento no § 2º do art. 99 c/c § 1º do art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, propomos o não conhecimento da
documentação como representação por não preencher os requisitos
legais de admissibilidade.
- Pelo arquivamento do feito dando ciência ao interessado.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o opinamento técnico contido na Manifestação Técnica Preliminar 381/2014 e o parecer do Ministério Público de Contas e com base no art. 94, § 1º c.c art. 99, § 2º da Lei
Complementar 621/2012 e VOTO pelo não conhecimento da documentação como representação, pelo não preenchimento dos
requisitos legais de admissibilidade.
VOTO ainda pelo seu arquivamento, na forma do art. 330, I do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4506/2014,
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, não conhecer a documentação como Representação, em virtude do não atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à 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, 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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. 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-676/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2513/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE RIO BANANAL - IPSMRB
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2011
RESPONSÁVEL - JANEDARQUE FARDIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal
- IPSMRB, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da
senhora Janedarque Fardim - Diretora Presidente.
Mediante o Relatório Técnico Contábil RTC 249/2014 (fls. 272/275),
a 6ª Secretaria de Controle Externo concluiu pela regularidade das
contas, tendo em vista que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6062/2014 (fls. 277/278), opinando pela regularidades das
contas, dando-se plena quitação à responsável.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (fl. 280).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 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
6062/2014 (fls. 277/278), a qual reproduz os termos do Relatório
Técnico Contábil RTC 249/2014 (fls. 272/275):
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
formalizada conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução
TC nº 182/02 desta Corte de Contas e considerando o que preceitua
a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, verifica-se
que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em
seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade.
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 de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO por julgar
regulares as contas da senhora Janedarque Fardim, Diretora Presidente, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Rio Bananal - IPSMRB no exercício de 2011, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2513/2012,
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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 Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Rio Bananal - IPSMRB, relativa ao exercício de 2011,
quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade da Sra.
Janedarque Fardim, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas 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, 02 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-677/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1454/2005
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2004
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2004 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1- RELATÓRIO
Este processo tem por objeto a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Aracruz relativa ao exercício de 2004, sob a
responsabilidade do ex Prefeito Municipal, Senhor Luiz Carlos Cacá
Gonçalves, em que foi proferido o Parecer Prévio TC 90/2006 às
fls. 649/654 pela rejeição das contas anuais.
Consta que o agente responsável foi devidamente notificado e não
interpôs recurso do parecer prévio.
Às fls. 662 o Secretário Adjunto das Sessões encaminha os autos a
este gabinete informando da existência do processo TC 2470/2006
que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Luiz
Carlos Cacá Gonçalves em face do Acórdão TC-348/2006, proferido nos autos do Relatório de Auditoria TC 2491/2005 – e
de denúncia, processo TC 0566/2005 apenso, que se encontra na
Secretaria do Ministério Público de Contas.
Informa que este Recurso foi provido parcialmente, remanescendo
multa e ressarcimento, nos termos do Acórdão TC 659/2009.
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o Parecer Prévio TC 090/2006 além de basear-se nos
atos de gestão e de governo (item II.1) analisados no Relatório de
Auditoria, também foi fundamentado em ato de governo tido como
irregular na análise contábil da Prestação de Contas Anual, conforme
descrito no item I 1 do Parecer Prévio, como abaixo:
I.1 Deficit de execução orçamentária de R$ 3.557.506,80, no exercício de 2004, não amparado por superávit financeiro do exercício anterior, representando 2,76% da receita arrecadada (R$
128.888.224,10) no exercício, ferindo os seguintes dispositivos legais: artigo 48, alínea “b” da Lei 4320/64 e art. 1º, § 1º e art. 4º
inciso I, alínea “a” da LC101/2000.
Considerando que os procedimentos em processos de fiscalização
não alcançam a apreciação da Prestação de Contas Anual, quanto
esse se refere tão somente a atos de gestão, na forma do art. 124
do Regimento Interno desta Corte;
Considerando que não houve qualquer irresignação do gestor responsável quanto ao item referente ao Déficit de Execução Orçamen-
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tária no valor de R$ 3.557.506,80, um dos fundamentos para a rejeição da Contas Anuais;
Considerando que o Recurso impetrado atacou apenas o Acórdão
TC 348/2006 proferido nos autos do Relatório de Auditoria TC
2491/2005, tendo sido mantidas diversas irregularidades, inclusive a específica de ato de governo descrita no item II.1 (Despesa
contratada nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade de caixa - descumprimento ao prescrito no artigo 42
da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,),
conforme Acórdão TC 659/2009;
Considerando que para haver a reforma do Parecer Prévio necessário se faz que tenha sido interposto tempestivo recurso objetivando
reformá-lo;
Considerando que o Parecer Prévio já se encontra transitado em
julgado;
Entendo que, mesmo com o advento do art. 124 do Regimento Interno desta Corte para que os atos de gestão deixem de repercutir
seus efeitos no parecer prévio, permanecem atos de governo considerados irregulares tanto nos autos do Relatório de Auditoria quanto
nos autos da Prestação de Contas Anual, e, por isso, não há nenhum
outro ato processual nesse momento a ser promovido que não seja
o pronto arquivamento desses autos. 2
3 - DISPOSITIVO
Pelo exposto, e em consonância com o Ministério Público de Contas
em seu Parecer MMPC 2757/2014 (fls.664), VOTO pelo arquivamento destes com amparo no artigo 330, Inciso IV, da Resolução
TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1454/2005,
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,
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-707/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4399/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - CIDADES WEB 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - WILSON BERGER COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (CIDADESWEB) - 1º E 2º BIMESTRES/2014 - OMISSÃO SANADA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Retorna ao Plenário, os autos de Omissão no envio da Prestação de
Contas bimestral, CidadesWeb, da Prefeitura Municipal de Afonso
Claudio, referentes ao 1° e 2° Bimestre do exercício financeiro de
2014.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo de
Omissão - RCO 69/2014 de fls. 15, confirmou o encaminhamento
dos dados das omissões em epígrafe, constantes as fls.09/12, atendendo ao Termo de Notificação N° 994/2014, em conformidade com
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o RITCEES, concluindo que a omissão foi sanada, sugerindo, seu
arquivamento.
O Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls.18, manifestou-se ciente do presente 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-4399/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Presentes à sessão plenária de 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, 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, 09 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
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC -708/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1362/2009
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2008
RESPONSÁVEL - ESAÚ MONTEIRO DE LIMA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO 2008)
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA) - 1) REGULAR
- QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO CONTADOR - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, do exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do
senhor Esaú Monteiro de Lima, Presidente do IPASMA.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo Presidente do IPASMA,
senhor Esaú Monteiro de Lima, através do Ofício OF. DF Nº023/2009,
em 13/03/2009, protocolizado sob o nº 002137, estando, portanto,
dentro do prazo regimental, em conformidade com o art. 105 da
Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 6ª SCE a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 47/2010 [fls. 85/89], no qual conclui
pela notificação e a citação do responsável para o esclarecimento
das supostas irregularidades
Ato contínuo, a 6ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI
239/2010 [fl. 91] que sugerindo a citação e notificação do Sr. Esaú
Monteiro de Lima.
Através da Decisão Preliminar TC 0174/2010 o Plenário determinou
a notificação e citação do senhor Esaú Monteiro de Lima, bem como
a citação do senhor Édio José de Oliveira, Contador, para apresentarem justificativas e/ou documentos que entendessem necessários em relação aos indícios de irregularidades apontados no RTC
47/2010.
Devidamente citados e notificados [fls. 106/107], os responsáveis apresentaram suas tempestivas justificativas conjuntas [fls.
110/154]. Em razão destas, a 6ª SCE elaborou a Instrução Técni-
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ca Conclusiva ITC 6031/2010, manifestando-se pela REGULARIDADE das contas apresentadas, conforme segue:
[...]
1. DA NOTIFICAÇÃO
O Sr. Esaú Monteiro de Lima, citado para apresentar documentos referentes à Prestação de Contas do exercício em análise, apresentou
as seguintes peças contábeis:
1.1. Ausência do Balancete da Execução Orçamentária do
mês de dezembro, demonstrando a movimentação 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. Infringência: artigo 105, inciso VIII, da Resolução TC nº 182/2002. O
defendente encaminhou o Balancete da Execução Orçamentária do
mês de dezembro, conforme documentação acostada às fls. 115 dos
autos. Portanto, deixa de existir a infringência apontada. Atendido
este item da notificação.
1.2. Ausência da Relação dos Créditos Adicionais, discriminando a lei autorizativa, instrumento de abertura, o valor e
a fonte de recurso utilizada. Infringência: artigo 105, inciso IX,
da Resolução TC nº 182/2002. O defendente encaminhou a Relação
dos Créditos Adicionais e o ato legal para execução da suplementação, conforme documentação acostada às fls. 116 e 117 dos autos.
Portanto, deixa de existir a infringência apontada. Atendido este
item da notificação.
1.3. Ausência da Relação de Gestores Responsáveis, evidenciando: nome de todos os gestores do exercício em análise
e do gestor responsável pelo encaminhamento da Prestação
de Contas, com os respectivos dados de domicílio e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); período
de exercício, constando data de posse e exoneração, se for
o caso. Infringência: artigo 105, inciso XI, da Resolução TC nº
182/2002. O defendente encaminhou a Relação de Gestores Responsáveis, conforme documentação acostada às fls. 118 dos autos.
Portanto, deixa de existir a infringência apontada. Atendido este
item da notificação.
1.4. Ausência da cópia dos atos de designação, posse, exercício e exoneração dos gestores do órgão no período em análise e do gestor responsável pelo encaminhamento da respectiva Prestação de Contas Anual. Infringência: artigo 105,
inciso XII, da Resolução TC nº 182/2002. O defendente encaminhou
a cópia dos atos de designação dos gestores, conforme documentação acostada às fls. 119 e 120 dos autos. Portanto, deixa de existir a
infringência apontada. Atendido este item da notificação.
2. DA CITAÇÃO
O Sr. Esaú Monteiro de Lima, citado para apresentar justificativas referentes à Prestação de Contas do exercício em análise, apresentou
as seguintes justificativas/peças contábeis:
2.1. Está demonstrado nas Variações Passivas/ Independente da Execução Orçamentária/ Perdas em Investimentos no
valor de R$ 1.007.073,62. Favor apresentar justificativas e
documentos que comprovem a legalidade deste ato, inclusive a Política de Investimentos - Infringência: Lei nº 9.717/98
e Resolução CMN nº 3.506/07 - Como as cotas de participação do
fundo de renda fixa adquiridas pelo IPASMA não foram vendidas em
2008, a posição investida no mercado de renda variável permaneceu
durante todo exercício. Deste modo, não é possível apurar se houve
perda ou ganho no investimento. A avaliação do resultado do investimento só será possível quando forem vendidas as cotas do fundo
de renda variável. Atendido este item da citação.
Em virtude da determinação feita pelo Relator, no sentido de se
proceder à verificação da observância ou não da alínea “a”, do inciso
IV, do §2º e 1º do artigo 4º, da LC 101/2000, os autos retornaram
a 6ª SCE que elaborou o Relatório Técnico de Solicitação RTS
6/2011 [fls. 170-195], onde fez as seguintes alegações em suas
constatações finais
[...]
3.0 Considerações Finais
Com base nas informações constantes neste processo, no processo
da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Aracruz e nos
processos de prestação de contas anual do IPASMA dos exercícios
de 2004, 2005 e 2006, além das informações consultadas no site do
Ministério da Previdência Social, pode-se constatar que:
No tocante a demanda de verificação da observância ou não pelo
jurisdicionado da alínea “a”, do inciso IV, do §2º e §1º do artigo
4º, da LC 101/2000, onde é estabelecida a existência do Anexo de
Metas Fiscais na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício
contendo, dentre outras, a avaliação da situação financeira e atuarial, constatou-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Aracruz (Lei Municipal Nº. 3.035 de 18 de julho de 2007),
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abstendo-se de demais análises e restringindo-se a verificação da
situação financeira e atuarial, observou-se que na referida legislação municipal está inserto o Demonstrativo VI – Avaliação
da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos (págs. 26 e 27 do Processo TC
5.531/2007):
a. Que o referido Demonstrativo foi elaborado nos moldes da na
Portaria STN nº. 633, de 30 de agosto de 2006, que a aprovou a
6ª edição do Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
b. No anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
a situação financeira apresentada foi negativa no montante de R$
(1.828.221) no exercício de 2004, positiva no valor de R$ 3.017.337
no exercício de 2005 e R$ 2.256.250 no exercício de 2006, ressalvando que estes valores divergem dos valores constantes nos
processos de PCA apresentados a esta Corte de Contas;
c. O Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira apresenta impropriedades nos valores das receitas, despesas e disponibilidade financeira apresentados para os exercícios de 2004, 2005
e 2006;
d. O Demonstrativo VI – Projeções Atuariais do RPPS deveria apresentar as projeções para os exercícios de 2007 a 2042, entretanto
foram apresentadas as projeções de receitas e despesas compreendidas no período de 2005 a 2043;
e. O Demonstrativo VI – Projeções Atuariais do RPPS deveria ter
sido elaborado com base nas informações do estudo atuarial com
data-base de dezembro/2006, entretanto as informações das
receitas e despesas previdenciárias projetadas no referido anexo foram elaboradas com estudo atuarial com data-base 30/11/2003;
f.
No anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
a situação atuarial do RPPS do Município de Aracruz apresentou um
déficit atuarial de R$ 50.545.694,34, ressalvando que o estudo
utilizado como base para apresentação destes valores foi realizado
na data-base de 30/11/2003, e o correto seria utilizar as informações do estudo que tinha como data base o mês de dezembro/2006;
g. Por último, no tocante as informações do Anexo de Metas Fiscais, é oportuno ressaltar que a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias é competência do Poder Executivo, nos termos do art.
165 da Constituição Federal.
1. No tocante a análise da situação financeira e atuarial do IPASMA
na prestação de contas do exercício de 2008, em obediência à Decisão Plenária TC 5408/2010, de 23/11/2010, informa-se que:
a. O resultado financeiro do exercício de 2008 foi positivo e totalizou R$ 9.594.050,55 (nove milhões quinhentos e noventa e
quatro mil e cinqüenta reais e cinqüenta e cinco centavos);
b. Com base no DRAA -2009, o IPASMA apresentou no déficit
atuarial de R$ 42.921.133,03.
c. Ressalta-se, entretanto que no valor do Ativo do Plano, está
inserto um crédito a receber no valor de R$ 54.666.427,32
(cinqüenta e quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) que se refere
ao parcelamento de débitos de contribuições que não foram pagas
no tempo adequado. Este valor representa 58% do total do ativo do
plano. Recomenda-se o acompanhamento permanente da cobrança
desta dívida, visto que este ativo esta sendo usado como diminuição do déficit atuarial e que o seu não recebimento acarretará no aumento deste déficit.
d. Como conclusão da situação atuarial ressalta-se as palavras
da atuária “Com base no aqui exposto, afirmamos que a manutenção do Instituto de Previdência é viável desde que a Contribuição
seja realizada conforme indicado no relatório entregue ao representante do RPPS”. Recomenda-se com base nestas orientações técnicas que esta Corte de Contas verifique se o Plano de Amortização do Déficit Atuarial, com a cobrança de alíquota suplementar
progressiva sugerido pela atuária foi efetivamente implementado
pelo Município.
e. Por fim, constatou-se que as provisões matemáticas previdenciárias não foram registradas contabilmente, e que o seu registro
substituiria o resultado patrimonial positivo (Ativo Real Líquido)
apresentado pela entidade para o exercício de 2008 no valor de R$
94.859.226,44 para um resultado negativo (Passivo Real a Descoberto) de R$ 42.921.133,03.
O Ministério Público Especial de Contas através do Parecer nº
2264/2014, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 336/337, manifesta-se pela REGULARIDADE das presentes
contas, com base no art. 84, I e art. 85 da Lei Complementar nº
621/2012, dando a devida quitação ao responsável.
É o relatório.
Ante todo exposto, obedecidos todos os trâmites processuais acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público
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Especial de Contas, VOTO:
1 Julgar REGULARES as contas do senhor Esaú Monteiro de Lima
–Presidente do IPASMA de Aracruz, frente ao Instituto de Previdência de e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, no exercício de 2008, 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.
2 Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao
senhor Édio José de Oliveira, contador responsável pela elaboração
das demonstrações contábeis do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, por ilegitimidade da
parte, com fulcro nos artigos 70 da LC nº. 621/12 e 267, VI, do
Código de Processo Civil.
Determino o encaminhamento de RECOMENDAÇÃO à atual administração do IPASMA que a cada encerramento de exercício, apresente nota explicativa contendo a movimentação e o posicionamento
atualizado dos créditos que o Instituto tem a receber da Prefeitura
Municipal de Aracruz, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16.6.
Após os trâmites de estilo, os autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1362/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz (IPASMA), relativa ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr.
Esaú Monteiro de Lima, dando-lhe a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor responsável, no sentido de que a
cada encerramento do exercício apresente nota explicativa contendo
a movimentação e o posicionamento atualizado dos créditos que o
Instituto em voga tem a receber da Prefeitura Municipal de Aracruz;
3. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao
contador, Sr. Édio José de Oliveira, tendo em vista a ilegitimidade da
parte, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar nº. 621/12 e
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e 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, 09 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
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-761/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9069/2013 (APENSOS: 3377/2010 E
3123/2010)
JURISDICIONADO - HOSPITAL DÓRIO SILVA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2009 - CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - DAR PROVIMENTO - EXPANDIR OS EFEITOS RECURSAIS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, tendo por
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objetivo tornar insubsistente o Acórdão TC - 372/2013 (fls. 350/365
do Processo TC nº 3377/2010 - Volume II), que julgou irregulares
os atos praticados pela recorrente, juntamente com outros responsáveis (Eumann Mattos Rebouças e Nicolina Moreira dos Santos).
O referido Acórdão condenou a recorrente ao pagamento de multa
no valor de 500 VRTE, bem como ao ressarcimento do dano causado
ao Erário Municipal no valor R$ 2.095,27, equivalentes a 1.087,32
VRTE, pelo acometimento do seguinte procedimento irregular:
Sobre preço e superfaturamento (Processo 44187360/09).
Regularmente notificadas, as interessadas apresentaram o presente recurso, objetivando tornar sem efeito a condenação que lhe foi
imposta.
Encaminhados os autos para análise pela 8ª Controladoria Técnica, foi proferida a Instrução Técnica nº ITR 06/2014, às fls. 25/29,
opinando pelo conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito, pelo
provimento total excluindo-se da condenação imposta pelo Acórdão
TC 372/2013 (Processo nº 3377/2010), a irregularidade apontada
(Sobre preço e superfaturamento - Processo 44187360/09) e a respectiva sanção pecuniária.
Outrossim, tendo em vista a solidariedade passiva, opina-se pelo
afastamento da irregularidade supracitada e da multa correspondente em relação aos demais litisconsortes passivos (Eumann Mattos Rebouças e Nicolina Moreira dos Santos), embora não tenham
apresentado recurso, com fulcro no Artigo 509 da Lei 5.869/73 –
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
O Ministério Público Especial de Contas em manifestação de fls. 32,
da lavra do Procurador Luciano Vieira, opina de acordo com a área
técnica, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento
total para exclui do acordão recorrido a imputação de débito constante de seu item 3.1, cujo efeito aproveita-se aos senhores Eumann
Mattos Rebouças e Nicolina Moreira dos Santos, nos termos do art.
401, § 1º, do RITCEES, mantendo-se os demais termos do decisum.
Assim instruídos vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se que a parte
é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o
Recurso cabível.
Verifica-se que a publicação do Acórdão recorrido no Diário Oficial
ocorreu em 21/10/2013, segundo informação prestada pela Secretaria Geral das Sessões à fl. 21. Interposto o recurso em 19/11/2013,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
1. Sobre preço e superfaturamento (Processo 44187360/09).
A presente questão diz respeito à aquisição de medicamento por
preço superior ao teto estabelecido pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos.
Em sua defesa a recorrente destaca que participou, em 09/04//2009,
do Pregão Eletrônico n° 18/2009 (Processo 44187360/09), realizado
no âmbito do Hospital Dório Silva, sagrando-se vencedora do lote
15, para entrega de 750 unidades de bicarbonato de sódio 1meq
8,4% 250 ml Frasco Sistema Fechado (aquele que não permite o
contato da solução com o ambiente durante o preparo e a administração).
Ressalta que em 30/06/2009 realizou o faturamento de 175 unidades de bicarbonato 8,4 genérico no valor unitário de R$ 11,489,
totalizando R$ 2.010,57.
Aduz que o apontamento, por parte da Equipe de Auditoria, de que
o referido produto teria sido superfaturado pela recorrente, estando
supostamente acima daquele previsto na tabela de CMED do ano de
2008 não deve prosperar.
Afirma que há um equívoco na constatação supra, vez que quando
da análise do preço da tabela CMED respectiva (ano 2008) o Tribunal considerou o preço do item bicarbonato de sódio sob a forma de
“frasco sistema aberto” e não o “frasco sistema fechado (efetivamente licitado)”.
Outrossim, diz que os referidos produtos possuem formas de apresentação diferentes, com preços de mercado diferenciados, sendo
certo que o item fabricado por meio sistema fechado apresenta
maior custo de mercado e de produção, já que não permite o contato da solução com o ambiente durante o preparo e a administração.
Alega que a venda do item bicarbonato sob a forma de “sistema
aberto” foi expressamente proibida pela ANVISA através da RDC 29,
datada de 27 de abril de 2007, publicada no Diário Oficial da União
em 18 de abril de 2007, seção 1, pag. 37, visando minimizar o risco
de infecções hospitalares.
Destaca ainda que no ano seguinte ao de referência (2009), o item
sob a forma de “sistema aberto” foi devidamente excluído da tabela
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CMED e substituído pela apresentação em sistema fechado, e nesta
passou a constar o item registrado (sistema fechado) com o valor
unitário de R$ 19,60, ou seja, quase 300% superior ao do item sob
a forma de sistema aberto anteriormente previsto.
Ao final, conclui a recorrente que não houve superfaturamento e/ou
sobre preço nos preços praticados em tal venda, sendo indevido o
pedido de ressarcimento e a multa pecuniária aplicada.
A 8ª Controladoria Técnica diz:
Examinando os argumentos apresentados pela recorrente, verifica-se que a principal alegação se refere à utilização inadequada, pela
Equipe Técnica desta Corte, da tabela CMED de 2008 como parâmetro para verificar o preço de mercado.
A recorrente alega que o produto descrito na citada tabela: “bicarbonato de sódio frasco sistema aberto”, cuja venda foi expressamente
proibida pela ANVISA através da RDC 29 de 17/04/2007, é diferente
do efetivamente licitado. Aduz que o objeto do certame, “bicarbonato de sódio frasco sistema fechado”, não consta na tabela CMED
2008.
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO

BICARBONATO DE SÓDIO 1MEQ/ML (8,4%)
250ML, FRASCO OU
BOLSA, SISTEMA FECHADO.
VALOR GLOBAL DO LOTE

LOTE 15
UNID QUANT.
F/B

750

VALOR
UNITÁRIO
11,49

VALOR
GLOBAL
8.617,50

R$ 8.617,50

Compulsando os autos do Processo TC 3123/2010 (volume I), verifica-se que foi anexada cópia do Edital de Pregão Eletrônico n°
18/2009, à qual na folha 146 consta como objeto do certame o lote
15, conforme tabela abaixo colacionada:
Da análise do lote 15 acima, constata-se que o objeto do certame
se trata
de bicarbonato de sódio frasco “sistema fechado”.
A Equipe de Auditoria juntou cópia da tabela CMED 2008 (Processo
TC 3123/2010, fl. 275) na qual consta a lista de preços de medicamentos – preços de fábrica e máximo ao consumidor, a fim de comprovar que houve sobrepreço na aquisição do produto bicarbonato
de sódio pelo Hospital Dório Silva.
Entretanto, na referida tabela não consta a descrição do objeto licitado conforme o Edital de Pregão Eletrônico n° 18/2009, lote 15
(bicarbonato de sódio frasco “sistema fechado”).
A comercialização do produto bicarbonato de sódio frasco “sistema
aberto” constante na tabela CMED 2008, foi proibida pela RDC 29 de
17/04/2007, cujo artigo 4° abaixo colacionamos:
Artigo 4° - É proibida a produção a partir do dia 13/03/2008 de
Soluções parenterais de Grande Volume em Sistema Aberto, no entanto será permitida a comercialização até 12/09/2008 dos lotes
fabricados antes da data 13/03/2008.
Assim, entende-se que assiste razão à recorrente, vez que o objeto
licitado e o constante na tabela CMED 2008 (utilizada pela Equipe
Técnica para fundamentar a imputação da irregularidade) são produtos distintos.
Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
Acompanho o entendimento da 8ª Controladoria Técnica para afastar a irregularidade, uma vez que o objeto licitado e o constante na
tabela CMED 2008 (utilizada pela Equipe Técnica para fundamentar
a imputação da irregularidade) são produtos distintos.
À luz do exposto, respeitados os trâmites de estilo, acompanhando o entendimento da área técnica, VOTO pelo CONHECIMENTO do
presente Recurso de Reconsideração, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL, excluindo-se da condenação imposta pelo Acórdão
TC 372/2013 (Processo nº 3377/2010), a irregularidade apontada
(Sobre preço e superfaturamento - Processo 44187360/09) e a respectiva sanção pecuniária.
Outrossim, tendo em vista a solidariedade passiva, afasto a irregularidade supracitada e da multa correspondente em relação aos
demais litisconsortes passivos (Eumann Mattos Rebouças e Nicolina
Moreira dos Santos), embora não tenham apresentado recurso, com
fulcro no Artigo 509 da Lei 5.869/73 – Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9069/2013,
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, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, conhecer
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deste Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação imposta pelo Acórdão TC 372/2013
(Processo nº 3377/2010), a irregularidade outrora apontada (Sobre
preço e superfaturamento - Processo 44187360/09) e a respectiva
sanção pecuniária, estendendo-se os efeitos recursais inerentes à
irregularidade supracitada e à multa correspondente em relação aos
demais litisconsortes passivos (Eumann Mattos Rebouças e Nicolina
Moreira dos Santos), embora não tenham apresentado recurso, com
fulcro no Artigo 509 do Código de Processo Civil, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-795/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9904/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO – EXERCÍCIO 2013
REPRESENTANTE - SAUÍPE ESTACIONAMENTOS LTDA.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2013
- IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Representação com pedido de medida
cautelar, formulada a esta Corte de Contas pelo Sr. Alberto João
Domingos, sócio administrador da Sauípe Estacionamentos Ltda.,
em face do Município de Vitória, por supostas ilegalidades constantes no Edital de Concorrência nº 05/2013, que tem por objeto
“a concessão onerosa para a implantação, operação, manutenção
e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de
veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos
do Município de Vitória – ES, mediante o uso de equipamentos do
tipo Parquímetro Multivagas”, sob a responsabilidade do Secretário
Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana Maximiliano Feitosa da Mata, e a Presidente da Comissão de Licitação Jaqueline
Carmo Murça.
Alega o Representante, em síntese, que as características mínimas
do equipamento exigidas no item 18.2 do edital prefiguram o direcionamento ao único fabricante nacional dos referidos equipamentos
e ao seu representante no Brasil. Que esse direcionamento infringiria princípios como isonomia e moralidade, normas de nosso ordenamento jurídico – Constituição Federal e Lei 8.666/93.
A Comissão Permanente de Licitação, em 17/12/2013, comunicou a
suspensão sine die do certame. Dessa forma, foi o exame da medida
cautelar pleiteada postergada para momento posterior à manifestação da área técnica, sendo o feito encaminhado para a devida
instrução, sob o rito sumário.
Assim, o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação, analisando os
autos se manifestou através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 10/2014, fls. 239/243, entendendo que na Concorrência
05/2013 da Prefeitura de Vitória não se vislumbra direcionamento
ou restrição irregular a licitantes. Pois, mesmo existindo somente
um fabricante nacional do produto, a competição pode ocorrer entre seus representantes, bem como podem ocorrer representantes
de parquímetros fabricados por empresas internacionais. Ao final,
opina pela não concessão da medida cautelar, tendo em vista não
caracterizado o fumus boni iuris, os requisitos presentes para sua
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determinação. Sugere, ainda, o arquivamento dos autos, porém,
antes, que sejam encaminhados ao NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, para manifestação.
Ato contínuo, o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 584/2014, fls. 246/251, concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de Representação apresentada pelo sr. Alberto Joao Domingos, sócio administrador da Sauípe Estacionamentos Ltda na
qual apontou-se a presença de supostas irregularidades no Edital
da Concorrência Pública n° 005/2013, alegando-se, em síntese, a
restrição de competitividade e direcionamento da licitação.
Submetidos os autos ao crivo do Núcleo de Tecnologia da Informação, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP 10/2014
que, examinando o alegado na peça inaugural e o conteúdo probatório contido nos autos considerou, fundamentadamente, pela legalidade do Edital de Concorrência Pública n° 005/2013, mormente
quanto a escolha da tecnologia de Parquímetro Multivagas, opinamento que aqui se corrobora.
Dessa forma, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I2 da Lei
Complementar 621/2012, bem como, do disposto no art. 319, da
Res. TC 261/2013 conclui-se opinando pela improcedência da
Representação.
Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida.
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 254/255, através da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se
de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 584/2014.
É o relatório.
VOTO
TC-9904/2013
Tratam os presentes autos de Representação com pedido medida
cautelar, formulada a esta Corte de Contas pelo Sr. Alberto João
Domingos, em face do Município de Vitória, por supostas ilegalidades constantes no Edital de Concorrência nº 05/2013, que
tem por objeto “a concessão onerosa para a implantação, operação,
manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros
públicos do Município de Vitória – ES, mediante o uso de equipamentos do tipo Parquímetro Multivagas”, sob a responsabilidade do
Secretário Municipal de Transporte e Infraestrutura Urbana Maximiliano Feitosa da Mata, e a Presidente da Comissão de Licitação
Jaqueline Carmo Murça.
Alega o Representante, em síntese, que as características mínimas
do equipamento exigidas no edital prefiguram o direcionamento ao
único fabricante nacional dos referidos equipamentos e ao seu representante no Brasil, infringindo, assim, princípios como isonomia
e moralidade, normas de nosso ordenamento jurídico contidos na
Constituição Federal e Lei 8.666/93.
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), concluem opinando pela
improcedência da representação, por não se observar indício de irregularidade quanto à escolha da tecnologia de Parquímetro Multivagas na Concorrência 05/2013 da Prefeitura de Vitória. Da mesma
maneira entende o Ministério Público de Contas, subscrevendo o
entendimento do corpo técnico.
Compulsando os autos, após a análise feita pelo corpo técnico desta
Corte de Contas – Núcleo de Tecnologia da Informação (Manifestação Técnica Preliminar MTP 10/2014) e Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas (Instrução Técnica Conclusiva ITC 584/2014),
verifica-se que na Concorrência Nº 05/2013 da Prefeitura de Vitória
não houve direcionamento ou restrição irregular a licitantes. Tendo
em vista que, mesmo existindo somente um fabricante nacional do
produto, a competição pode ocorrer entre seus representantes, assim como podem ocorrer representantes de parquímetros fabricados
por empresas internacionais. Dessa forma, não foram encontrados
indícios de irregularidades no supracitado edital, daí porque não presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Assim, diante da ausência de qualquer razão ao representante,
imperiosa é a conclusão pela improcedência da Representação, nos
termos da MTP 10/2014 e ITC 584/2014.
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
o artigo 99, §2º, da LC nº 621/12, pela IMPROCEDÊNCIA da presente 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-9904/2013,
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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 catorze, à unanimidade, considerar improcedente a representação sob análise, arquivando os presentes autos,
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
ACÓRDÃO TC-796/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7451/2011
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS
MARTINS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - GERTRAUDE REGINA KOEHLER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Domingos Martins, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade da Sra. Gertraude Regina Koehler.
A 6ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil
RTC 273/2014 (fls. 196/199), no que tange ao aspecto técnico-contábil opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas,
recomendando à responsável para que as próximas prestações de
contas sejam entregues dentro do prazo.
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, em sua
Instrução Técnica Conclusiva ITC 6842/2014 (fls.201/202),
manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 273/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES
as contas da senhora Gertraude Regina Koehler – Secretária
Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, no exercício de 2010, 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.
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 205/206, através
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se de acordo com a proposição do NEC, pugnando pela regularidade das contas ora apresentadas, dando quitação à responsável.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-7451/2011
No compulsar dos autos, observa-se que a presente Prestação de
Contas está composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela legislação vigente à época do seu encaminhamento a este Tribunal, o qual fora intempestivo, tendo em vista
que sua autuação foi em 13/12/2011.
Ressalte-se que, as contas foram consideradas regulares pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade,
bem como não foram identificados quaisquer processos que possam refletir no seu julgamento, portanto, tornam-se desnecessárias
maiores considerações.
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Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os parte
integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas
do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, relativas
ao exercício de 2010, dando-se a devida QUITAÇÃO à responsável,
Sra. Gertraude Regina Koehler, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, ainda, para que se RECOMENDE ao atual gestor, observação
quanto ao encaminhamento dentro do prazo regimental das próximas prestações de contas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7451/2011,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de
Domingos Martins, relativas ao exercício de 2010, dando-se, pois,
a devida quitação à responsável, Sra. Gertraude Regina Koehler;
2. Recomendar ao atual gestor que observe o prazo regimental no
tocante ao envio das próximas prestações de contas;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
ACÓRDÃO TC-797/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5906/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO 2005
RESPONSÁVEIS - VALTER LUIZ POTRATZ E SAMUEL ZUQUI
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA - 1) APLICAR PENA DE MULTA - 2) RENOVAR NOTIFICAÇÃO - COMPLEMENTAR TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL - PRAZO: 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial efetuada
pela Prefeitura Municipal de Piúma por determinação do Plenário
desta Corte de Contas, conforme Decisão TC 0205/2012, em razão
da necessidade de se apurar e quantificar o dano no que concerne
ao item 3.3 do Acórdão TC 335/2009, no que diz respeito à liquidação e pagamento irregular de despesas realizada pelo município, em
função de contratação e pagamento do montante de R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais) a estabelecimento de rede hoteleira.
Constam dos autos:
- Decisão Monocrática Preliminar 317/2012 (fls. 424), na qual foi determinada a notificação da Secretaria de estado de Desenvolvimento
Econômico e Social – SEDES, bem como da Prefeitura Municipal de
Piúma, na pessoa de seus respectivos representantes legais, para
as devidas informações e complementação da presente tomada de
contas, acerca dos fatos relacionados ao convênio nº 005/2005.
- Decisão TC 1489/2013 (fls. 545), prorrogando prazo para complementação da tomada de contas em questão por mais 45 (quarenta e
cinco) dias, a pedido do interessado, Sr. Samuel Zuqui.
- Decisão Monocrática Preliminar 636/2013 (fls. 553) determinando
nova notificação, com prazo de 10 (dez) dias, ao Sr. Samuel Zuqui,
tendo em vista que ele não enviara qualquer documentação refe-
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rente ao Termo de Notificação nº 485/2013 (Decisão TC 1498/13).
Às fls. 566, através do OF. GAB. PREF. Nº 194/2013, datado de
28/06/2013, o Sr. Samuel Zuqui encaminha o Processo Administrativo PMP nº 3239/2012, anexo a estes autos.
Instada a se manifestar, a 5ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação Técnica MTP 600/2013, fls. 571/575, analisando o feito, entendeu que os autos devem retornar à origem para que
o responsável pelo município complemente e realize procedimentos
afetos à tomada de contas especial em todos os processos administrativos elencados no quadro 1 (fls. 573), relacionados ao convênio
005/2005, apontando de forma inequívoca: o dano, os responsáveis, a respectiva conduta e as normas infringidas, anexando aos
autos as provas documentais, nos termos da IN TCEES 08/2008.
Nesse contexto, foi proferida a Decisão Plenária TC 678/2014 (fls.
587) determinando a NOTIFICAÇÃO ao Sr. Samuel Zuqui, Prefeito Municipal de Piúma, para adoção das medidas necessárias para
complementação da Tomada de Contas Especial no prazo de 60
(sessenta) dias.
A referida Decisão foi objeto de publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na data de 12/03/2014 (fls. 589). Foi ainda encaminhado ao Sr. Samuel Zuqui, Termo de Notificação nº 277/2014,
entregue na Prefeitura de Piúma na data de 17/03/2014, conforme
demonstra o Aviso de Recebimento acostado às fls. 592 dos autos.
Destaca-se que o mencionado Termo de Notificação foi recebido por
pessoa devidamente autorizada pelo Sr. Samuel Zuqui, conforme
consta do Ofício n. 006/2014 encaminhado a este Egrégio Tribunal
de Contas na data de 13/01/2014, não havendo qualquer vício na
notificação efetuada.
Às fls. 593 manifesta-se o Núcleo de Documentos - NCD, informando que não consta do Sistema de Controle de Documentos, registro
de documentação enviada em nome do Sr. Samuel Zuqui.
Por fim, segundo informações da Secretaria geral das Sessões (fls.
594), registra-se que o prazo para cumprimento da Decisão TC678/2014 expirou em 22/05/2014 sem qualquer manifestação.
O presente feito já integrava a Pauta de julgamento da 21ª Sessão
Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, entretanto, houve a
juntada de documentação protocolizada sob o número 007676 em
nome do interessado às fls. 599/601. Trata-se de ofício informando
a criação de Comissão visando à complementação da Tomada de
Contas Especial em referência, concedendo, para tanto, um prazo
de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos, encaminhando
juntamente a Portaria nº 211 de 23/04/2014.
Consta às fl. 604 informações do Núcleo de Controle de Documentos
que não consta do Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Samuel Zuqui referente
à conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria
nº 211, tendo o prazo vencido em 18/08/2014.
Face ao exposto, tendo em vista todo o tempo transcorrido, e o
não atendimento do gestor na determinação contida na Decisão TC
678/2014 e na portaria nº 211/2014, VOTO no sentido de que lhe
seja aplicada multa no valor correspondente a R$ 3.000,00, (três mil
reais), correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso
IV do artigo 389 do RITCEES, com base no artigo 1°, inciso XXXII,
c/c o artigo 135, incisos IV e IX, da Lei Complementar n° 621/2012.
VOTO, ainda, no sentido de que seja renovada a NOTIFICAÇÃO ao
Sr. Samuel Zuqui, para que no prazo de 30 (trinta) dias, complemente e realize procedimentos afetos à tomada de contas especial
em todos os processos administrativos elencados no quadro 1 (fls.
573), relacionados ao convênio 005/2005, apontando de forma inequívoca: o dano, os responsáveis, a respectiva conduta e as normas
infringidas, anexando aos autos as provas documentais, nos termos
da IN TCEES 08/2008, sob pena da cominação de nova multa, conforme disposto na Lei Orgânica deste Tribunal de Contas – LC n°
621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5906/2012,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Aplicar multa ao Sr. Samuel Zuqui correspondente ao percentual
de 3% estabelecido no inciso IV do artigo 389 do RITCEES, com
base no artigo 1°, inciso XXXII, c/c o artigo 135, incisos IV e IX,
da Lei Complementar n° 621/2012, tendo em vista todo o tempo
transcorrido, e o não atendimento do aludido gestor à determinação
contida na Decisão TC 678/2014 e na portaria nº 211/2014;
2. Notificar o Sr. Samuel Zuqui para que no prazo de 30 (trinta) dias,
complemente e realize procedimentos afetos à tomada de contas especial em todos os processos administrativos elencados no quadro 1
(um) de fl. 573, relacionados ao convênio 005/2005, apontando de
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forma inequívoca: o dano, os responsáveis, a respectiva conduta e
as normas infringidas, anexando aos autos as provas documentais,
nos termos da IN TCEES 08/2008, sob pena da cominação de nova
pena de multa, conforme disposto na Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas – LC n° 621/2012.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
ACÓRDÃO TC-766/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6931/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - DENÚNCIA
INTERESSADO - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente expediente (fls. 01/02) protocolizado nesta Corte
de Contas em 10/07/2014 de denúncia noticiando supostas irregularidades cometidas pelo Prefeito Municipal de São Domingos do
Norte.
As supostas irregularidades dizem respeito à prática pelo Sr. Prefeito
Municipal de excesso de desapropriações que, segundo o denunciante, na maioria são de imóveis dos adversários políticos em que os
preços pagos são inferiores, ao passo que as desapropriações dos
imóveis pertencentes aos aliados os preços são superiores.
Seguindo os trâmites regimentais, determinei a análise e instrução pela área técnica, tendo a 5ª Secretaria de Controle Externo,
por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 436/2014 (fls.
6/12) opinado pelo não conhecimento da presente denúncia, com o
seu consequente arquivamento, por não preencher os requisitos da
LC nº 621/2012 e da Resolução nº 261/2013 vigente à época.
“IV – Conclusão
Por tudo que se encontra neste processo, em especial, a ausência
de elementos probatórios acerca de qualquer irregularidade, bem
como, ainda que não venha a suprir a necessária comprovação, ausência de elementos de convicção e circunstâncias do ocorrido, inclusive da existência de desapropriação, que poderia se materializar
com relato de localização, desapropriado, valor, data e quaisquer
outros elementos acerca da questão, não houve atendimento aos
pressupostos legais insertos no art. 94, incisos II e III da LC
621/12.
Neste sentido, para não se incorrer em afrontosa ilegalidade e quiçá ferir princípio da impessoalidade já que em situações similares,
tratamos desta forma, a denúncia não deve ser conhecida, consequentemente os presentes autos devem ser arquivados.
V – Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos
a seguinte proposta de encaminhamento:
Com base no art. 94, § 1º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 não conhecer da denúncia, por ausência dos requisitos de
admissibilidade para seu recebimento
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b) Dar ciência desta decisão ao denunciante, com consequente encaminhamento desta peça, alertando-o quanto à possibilidade de
ser apresentada nova denúncia, entretanto, para recebimento, necessário as observâncias destacadas no artigo 94 em seus incisos e
parágrafos constantes da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
c) Arquivar os presentes autos.”
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer PPJC
2921/2014 (fls. 16/17) da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira encampou in totum a manifestação da área técnica.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
De pronto verifico que na denúncia aqui apresentada não estão presentes dos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos II e
III do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do
TCEES, pois não apresenta evidência ou indícios de prova das supostas irregularidades, nem tampouco informa os elementos aptos para
que se tenha um juízo de convicção sobre a ocorrência dos fatos.
Como bem levantou a área técnica, em casos similares este Tribunal
de Contas já decidiu pelo não conhecimento da denúncia e pelo seu
consequente arquivamento, pois a denúncia não está acompanhada
de prova ou indício concernente ao fato denunciado, sem quaisquer
evidências concretas ou indícios fundamentados.
Desta feita, na esteira do posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, verifica-se que não estão presentes os requisitos e formalidades mínimas para o recebimento deste
expediente como denúncia, utilizando-se o art. 177 do Regimento
Interno e art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da Denúncia, em virtude do não
atendimento aos requisitos de admissibilidade;
II - Pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma do art. 176, § 3º,
inciso I da Resolução TC 261/2013;
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão e da possibilidade de ajuizar nova denúncia, anexando para tanto, documentos e elementos probatórios que comprovem o alegado, observando
o que preceitua o art. 94 da LC 6221/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6931/2014,
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 quatorze, à unanimidade, não conhecer a
presente Denúncia em face da Prefeitura Municipal de São Domingos
do Norte, nos termos do artigo 177 do Regimento Interno e do artigo
94 da Lei Complementar nº 621/2012, 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 à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-767/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5407/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
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ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - JOSÉ VALDECI DE SOUZA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - NÃO CONHECER - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente expediente (fls. 01/02) protocolizado nesta Corte
de Contas em 27/06/2014 de Representação promovida pelo Vereador Municipal Sr. José Valdeci de Souza relatando supostas irregularidades praticadas pelo Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.
Relata que vem ocorrendo na municipalidade atos de assédio moral praticado pelo prefeito municipal por perseguição política, tendo
em vista hipótese de disponibilidade remunerada de servidores e
substituição irregular dos mesmos. Entretanto, o Representante não
juntou qualquer elemento de prova que evidencie a existência da
irregularidade citada.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Manifestação
Técnica Preliminar MTP nº 379/2014 (fls. 09/11) opinou pelo não
conhecimento da presente Representação, com o seu consequente
arquivamento, por não preencher os requisitos da LC nº 621/2012 e
da Resolução nº 261/2013 vigente à época:
“[...]
Desta forma, uma vez não preenchidos, segundo evidenciado, os requisitos básicos exigidos que possibilitem o prosseguimento do feito,
cabe sugerir o consequente arquivamento do mesmo nos termos do
artigo 166 da Resolução TC nº 261/, de 4 de junho de 2013, ante
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
[...]”
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer (fls. 14)
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva encampou
in totum a manifestação da área técnica.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
De pronto verifico que a Representação aqui apresentada não está
composta dos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos II e
III do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do
TCEES, pois apesar de o Vereador ter legitimidade para representar
perante esta Corte de Contas, não apresentou nenhuma evidência
ou indícios de prova das supostas irregularidades, nem tampouco
informou os elementos suficientes para que se tenha um juízo de
convicção sobre a ocorrência dos fatos.
Insta frisar que na forma do § 2º do art. 99 da Lei 621/2012, aplicam-se às regras da Representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Nota-se que em casos similares este Tribunal de Contas já decidiu
pelo não conhecimento da Representação e pelo seu consequente
arquivamento, pois a peça inaugural não está acompanhada de prova ou indício concernente ao fato, sem quaisquer evidências concretas ou indícios fundamentados.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Representação, nos termos do art. 177 do Regimento Interno e do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, com
o consequente ARQUIVAMENTO dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5407/2014,
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 quatorze, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação em face da Prefeitura Municipal de Barra
de São Francisco, nos termos do artigo 177 do Regimento Interno e
do artigo 94 da Lei Complementar nº 621/2012, 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 à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-768/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1677/2011 (APENSO: TC-4141/2011)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEIS - HELIO GONÇALVES MURUCI E ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - EXERCÍCIO DE 2010 - 1) CONTAS IRREGULARES - 2) RESSARCIMENTO - 3) MULTA - 4) AUTORIZAR
PARCELAMENTO - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
(I) RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a
responsabilidade do senhor Hélio Gonçalves Muruci – Presidente
da Câmara Municipal.
Decidiu o Plenário desta Corte de Contas (Decisão Preliminar TC
0074/2013 – fls. 275/276), nos termos do voto do Relator (fls.
260/272), por rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo
responsável, nos termos do art. 87, §1º e § 2º da LC 621/2012,
imputando-lhe o ressarcimento da importância correspondente a
2.535,02 VRTE’s, cientificando-o para pagamento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares, nos termos dos art. 84, inciso III, alínea ‘c’, da LC
621/2012.
Devidamente citado, na forma do Termo de Citação nº 2001/2013
(fls. 277/278), o responsável manifestou-se nos autos tempestivamente (fls. 283) requerendo o parcelamento do débito em 24 (vinte
e quatro) parcelas de 105,6259 VRTE, o que foi deferido, conforme
dispõe a Decisão TC 7324/2013 (fls. 291).
É o relatório. Segue o VOTO.
(II) FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
No entanto, não cabem maiores considerações, uma vez que o responsável deixou transcorrer o prazo sem qualquer comprovação de
pagamento da importância devida, deixado assim de cumprir a Decisão Preliminar TC 0074/2013 e a Decisão TC 7324/2013.
Diante do exposto, voto por julgar irregulares as contas do Sr. Hélio
Gonçalves Muruci, uma vez que não recolheu, após o deferimento
do parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, no prazo assinalado a primeira parcela do ressarcimento a que foi compelido em
face da irregularidade apreciada nesse processo, cujo valor total é
de R$ 5.073,60 (cinco mil setenta e três reais e sessenta centavos)
correspondentes a 2.535,02 VRTE’s.
(III) CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO
para que o colegiado adote a seguinte decisão:
I) JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. Hélio Gonçalves Muruci – Presidente da Câmara no exercício de 2010, pelo cometimento de infração que causou dano ao erário, condenando-o ao
ressarcimento no valor de 5.073,60 (cinco mil setenta e três reais e
sessenta centavos) correspondentes a 2.535,02 VRTE’s, com fulcro no art. 84, III, c da Lei Complementar nº 621/2014;
II) Aplicar multa individual ao Sr. Hélio Gonçalves Muruci, no
valor correspondente a 500 VRTE’s, tendo em vista a irregularidade
mantida, dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução
TC 182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
Desde logo, ratifico a autorização de parcelamento em 24 (vinte e
quatro) vezes do valor referente ao ressarcimento da importância
de 2.535,02 VRTE’s, na forma da Decisão TC 7324/2013 (fls. 291).
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Dê-se ciência aos interessados, e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1677/2011,
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 quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Guaçui, sob a responsabilidade do Sr. Hélio Gonçalves Muruci,
Presidente da Câmara durante o exercício de 2012, tendo em vista
o pagamento indevido de verba remuneratória ao Presidente, extrapolando o teto individual;
2. Condenar o Responsável ao ressarcimento no valor de R$
5.073,60 (cinco mil e setenta e três reais e sessenta centavos) equivalentes a 2.535,02 VRTE’s, em razão do cometimento de infração
que causou dano ao erário, nos termos do art. 84, III, “c” da Lei
Complementar nº 621/2014;
3. Aplicar multa ao responsável no valor correspondente a 500
VRTE, com amparo no artigo 62 e artigo 96, inciso II, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
4. Ratificar a autorização de parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes no valor referente ao ressarcimento da importância de
2.535,02 VRTE’s, na forma da decisão TC-7324/2013;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-770/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-474/2011(APENSOS: TC-2325/2007, TC2164/2006,
TC-5233/2008 E TC-521/2007)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - RECURSO DE REVISÃO
RECORRENTE - ANTÔNIO BASÍLIO PIGNATON
EMENTA: ANTÔNIO BASÍLIO PIGNATON - PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - PRESTAÇÃO DE CONTAS
- EXERCÍCIO DE 2006 - CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - NEGADO
PROVIMENTO - DEFERIR PARCELAMENTO - MANTER ACÓRDÃO TC-299/2008 - RECURSO DE REVISÃO - 1) CONHECER PROVIMENTO PARCIAL - EXCLUIR RESSARCIMENTO E MULTA
- 2) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Revisão (fls. 01 a 20)
interposto em 09/01/2011 pelo Sr. Antônio Basílio Pignaton, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, no exercício de
2006, contra decisão proferida por esta Corte de Contas por intermédio do Acórdão TC 0273/2010 constante dos autos do processo
TC 05233/2008 (fls. 51/52).
O Acórdão TC 0273/2010 negou provimento ao Recurso de Recon-
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sideração interposto pelo recorrente mantendo integramente os
termos do Acórdão TC 0299/2008 e deferindo-lhe o parcelamento
do valor a que foi condenado a ressarcir ao erário em função da seguinte irregularidade: “1. Pagamento de Convocação Extraordinária
em período de recesso parlamentar no montante de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), equivalente a 15.959,33 VRTE – infringência
ao artigo 57, § 7º da Constituição Federal”.
Desta feita, inconformado com a decisão, o responsável interpôs
o Recurso de Revisão com o intuito de tornar sem efeito a decisão
proferida por esta Corte de Contas.
A 8ª CT se manifestou por meio da ITR 3/2012 (fls. 35/40) pelo não
conhecimento do presente recurso ante a inexistência dos pressupostos específicos descritos no art. 84 da Lei Complementar 32/93:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que o recorrente possui interesse e legitimidade processual.
Verifica-se que o Termo de Notificação foi juntado ao feito em
24/9/2010 (fl. 55, processo TC nº 5233/2008). Interposto o presente recurso em 19/01/2010, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Entretanto, quanto ao cabimento do presente recurso, é preciso tecer algumas considerações.
O recorrente entende que o caso encontra ressonância nas disposições dos incisos II, III e IV, da Lei Complementar nº 32/93, pelos
seguintes fundamentos:
• Os pagamentos das sessões extraordinárias tidos como irregulares ocorreram com supedâneo nas disposições da Lei Municipal nº
2.548/2004, que expressamente previu esta possibilidade em seu
art. 5º e §1º, norma esta, inclusive, em consonância com as disposições da Resolução 192, de 11/12/2003 e Resolução nº 207, de
08/12/2005, desse Egrégio Tribunal de Contas;
• Há expressa violação dos arts. 18, caput e 29 da Constituição Federal, que garantem a autonomia municipal e, portanto, a sua plena
competência para, observadas as regras constitucionais aplicáveis,
estabelecer, através de regra local, o pagamento de subsídios ou
verba indenizatória por participação em sessões extraordinárias no
período de recesso legislativo;
• Também aplicável ao caso o disposto nos incisos III e IV do art.
84, da Lei Complementar nº 32/93. O parecer do Ilustre Jurista Administrativista Ivan Barbosa Rigolin, acerca da questão ora debatida, aborda, com profundidade, as razões pelas quais não se haveria
de aplicar, ao caso em tela, o chamado princípio da simetria.
As hipóteses de cabimento do recurso de revisão encontram-se
elencadas, taxativamente, no art. 84 da Lei Orgânica deste Tribunal, senão vejamos:
Art. 84. O recurso de revisão não terá efeito suspensivo e será interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores,
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do
prazo de 02 (dois) anos, contados na forma prevista
nesta Lei Complementar e fundar-se-á:
I – em erro de fato, resultante de atos, cálculos ou documentos;
II – em evidente violação literal da lei;
III – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha
fundamentado a decisão recorrida;
IV – na superveniência de novos documentos, com eficácia, sobre a
prova produzida.
Verifica-se a não correspondência da matéria alegada com as hipóteses de cabimento do recurso de revisão.
No que tange a alegação de violação ao princípio da autonomia do
ente municipal, informa-se que a matéria já foi detidamente analisada por esta Corte de Contas, restando clara a inexistência da
violação literal de lei defendida pelo recorrente.
Da mesma forma, infere-se que a decisão recorrida em momento
algum esteve fundamentada em falsidade ou insuficiência de documentos.
Por fim, o Parecer do Ilustre e conceituado jurista Dr. Ivan Barbosa
Rigolin não pode ser considerado documento novo capaz de levar ao
reexame da matéria por meio de Recurso de Revisão.
[...]
No presente caso, o recorrente busca a revisão do julgado sob o argumento de que, se os efeitos da Emenda Constitucional nº 50/2006
forem extensíveis às Câmaras Municipais, estar-se-á infringindo o
princípio da autonomia municipal. No entanto, está claramente demonstrado nos autos que a interpretação dada pelo gestor ao texto
constitucional não caracteriza a “violação literal de lei” exigida pela
Lei Orgânica do TCEES para a interposição do recurso. A opinião do
recorrente, ainda que acompanhada por outrem, não é suficiente
para a utilização do Recurso de Revisão sob o argumento de que
houve “violação literal de lei”.
Quanto à hipótese de revisão de decisão consistente na obtenção de
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documento novo, é necessário que o documento já exista ao tempo
em que foi proferida a decisão rescindenda, e que seja de relevante
significação diante da decisão, suficiente para assegurar um pronunciamento diverso daquele contido na decisão impugnada.
[...]
No caso, o parecer jurídico trazido aos autos pelo recorrente não
tem força probatória que justifique a alteração do julgamento do
Plenário. Ademais, como o gestor, em momento algum, demonstrou
o desconhecimento da existência do documento apresentado, ou
mesmo a impossibilidade de sua utilização antes da decisão recorrida, referido parecer não pode ser considerado “documento novo”.
Nesse sentido:
Acórdão nº 654/2009 de Tribunal de Contas da União Recurso de
Revisão. Tce. Convênio. Construção de Açudes. Conhecimento. Argumentos Insuficientes para Alterar o Mérito do Julgado. Não Provimento.1. Documento Novo Sem Força Probatória Que Justifique A
Alteração Do Julgamento Proferido Não Enseja
Provimento A Recurso De Revisão. (grifo nosso)
Por fim, ante a inexistência dos pressupostos específicos do Pedido
de Revisão e a constatação de que as razões apresentadas como
“fatos novos” pelo recorrente já foram apreciados pelo Plenário do
Tribunal quando da apreciação do Recurso de Reconsideração, opina
esta 8ª Controladoria Técnica pelo não conhecimento do presente
Recurso de Revisão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso de revisão, pelo não atendimento ao disposto no artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 32/93”.
Da mesma forma, o douto Parquet de Contas se pronunciou por
meio do despacho MMPC 295/2012 (fls. 44) da lavra do Procurador
Luiz Henrique Anastácio da Silva opinando pelo não conhecimento
do presente Recurso de Revisão, em razão do não atendimento ao
disposto no artigo 84 da LC 32/93.
Em 25/10/2012 proferi voto (fls. 46/63) pelo conhecimento do recurso de revisão, e ato contínuo, analisei o mérito, dando-lhe parcial
provimento, por entender que a área técnica havia analisado o mérito das razões de fundo do recurso.
Ocorre que, na 83ª sessão ordinária de 2012, o Ministério Público Especial de Contas pediu vistas dos autos, manifestando-se por
meio do parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls.
71), no sentido de que o presente processo fosse retirado de pauta,
para remessa à área técnica para manifestação quanto ao mérito,
uma vez que a área técnica na ITR nº 3/2012 apenas analisou os
pressupostos de admissibilidade do presente recurso, não se manifestando a respeito do mérito recursal.
Na forma manifestada pelo Ministério Público, votei (fls. 78/83) pelo
conhecimento do presente Recurso de Revisão e encaminhamento à
área técnica para manifestação quanto ao mérito do Recurso, conforme Decisão TC 1494/2013 (fls. 85).
Pois bem, superada a fase de conhecimento, quanto ao mérito,
manifestou a 8ª Controladoria Técnica pelo não provimento, com a
consequente devolução ao erário do montante correspondente aos
valores recebidos, na forma da ITR 41/2013 (fls. 89/100).
A 8ª CT aduz que os argumentos apresentados pelo recorrente não
trazem qualquer novidade aos autos, transcrevendo os termos da
ITR 073/2010. E, em razão do voto inicial preferido por mim às fls.
46/63 em que analisei o mérito e afastei o ressarcimento e a multa por entender que se trata de erro escusável, argumenta a área
técnica que no presente caso não ocorreu erro escusável e que “a
clareza mínima de diligência, somada à clareza do texto constitucional efetivamente violado revela má-fé do gestor, que não buscou
atuar de acordo com os parâmetros objetivos de conduta que são
esperados de um administrador público.”
Em razão disso, conclui pelo não provimento do recurso. O MPEC,
por meio do Parecer PPJC 2902/2013 (fls. 107/115) da lavra do Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu com os argumentos da área
técnica, pugnando pela negativa total de provimento do Recurso
de Revisão. Pugna ainda pelo envio dos autos ao Ministério Público
Estadual, por entender que se trata de um ato de improbidade administrativa.
É o relatório. Segue o VOTO.
(II) DA ADMISSIBILIDADE
Insta frisar que o presente Recurso de Revisão foi devidamente conhecido pelo Plenário, na forma da Decisão TC 1494/2013 (fls. 85)
na sua 18ª sessão ordinária do dia 26/03/2013, razão pela qual
entendo que se encontra superada a fase de admissibilidade. Assim,
passo a analisar o mérito.
(III) FUNDAMENTAÇÃO
III.1) DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A VEREADORES EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS EDIS NAS SESSÕES
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EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O RECESSO PARLAMENTAR
No presente caso e, por se tratar de exercício anterior à adoção por
parte desta Corte da matriz de responsabilidade, não foram chamados aos autos todos os responsáveis (demais edis, pois o pagamento
foi efetuado a cada um dos vereadores) e, portanto, somente está
no pólo passivo o ordenador de despesas (Presidente da Câmara).
Contudo, entendo que o débito, caso permaneça, deveria ser imputado individualmente a cada vereador, com a responsabilização
solidária do Presidente da Câmara, posto não se aplicar ao presente
caso o princípio da responsabilidade objetiva.
Não obstante esse fato, ao compulsar o presente processo, constata-se que existem questões que necessitam de nova análise, sob a
ótica da manifestação da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, as quais passo a discorrer.
O presente processo versa sobre a legalidade do pagamento de
verba indenizatória a vereadores durante o recesso parlamentar no
exercício de 2006.
Conforme consta dos autos, o recorrente teve as suas contas julgadas irregulares (Acórdão 299/2008 que foi mantido pelo Acórdão
273/2010) com imputação de multa de 500 VRTE, e ressarcimento
ao erário municipal da quantia correspondente a 15.959,33 VRTE,
tendo em vista o “Pagamento de Convocação Extraordinária em período de recesso parlamentar no montante de R$ 27.000,00 (vinte
e sete mil reais), equivalente a 15.959,33 VRTE – infringência ao
artigo 57, § 7º da Constituição Federal”.
Inconformado com o decisum, o recorrente interpôs o presente Recurso de Revisão objetivando tornar em efeito a decisão proferida
nesta Corte de Contas para julgar regulares as contas, alegando em
síntese o seguinte:
“[...]
II - Por sua vez, estabelece o art. 84, incisos I a V, da Lei Complementar nº 32/93 as hipóteses de cabimento do recurso de revisão,
sendo certo que o caso presente encontra ressonância nas disposições dos incisos II, III e IV do referido Diploma Legal.
III - Com efeito, os pagamentos pelas sessões extraordinárias tidos
como irregulares ocorreram com supedâneo nas disposições da Lei
Municipal nº 2.548/2004, que expressamente previu esta possibilidade em seu art. 5º e § 1º, norma esta, inclusive, em consonância
com as disposições da Resolução 192, de 11/12/2003 e Resolução
nº 207, de 08/12/2005, desse Egrégio Tribunal de Contas.
IV – Além disso, há expressa violação dos arts. 18, caput e 29 da
Constituição Federal, que garantem a autonomia municipal e, portanto, a sua plena competência para, observadas as regras constitucionais aplicáveis estabelecer, através de regra local, emanada
exclusivamente com base em seus interesses e conveniências, o
pagamento de subsídios ou verba indenizatória por participação em
sessões extraordinárias no período de recesso legislativo.
V – Também aplicável ao caso, como fundamento para o manejo do
recurso de revisão, o disposto nos incisos III e IV do art. 84, da Lei
Complementar nº 32/93, acerca da superveniência de novos documentos, com eficácia, sobre a prova produzida.
VI – Refere-se, quanto a este fundamento, ao parecer do Ilustre Jurista Administrativista Ivan Barbosa Rigolin, acerca da questão ora
debatida, onde são abordadas, com profundidade, as razões pelas
quais não se haveria de aplicar, ao caso em tela, o chamado princípio da simetria.
VII – Referido Professor, jurista consagrado e respeitado no Brasil e
internacionalmente, destaca em minucioso estudo, com proficiência
e acurado rigor cientìfico e técnico, a completa impertinência da
aplicação do princípio da simetria em relação ao que previsto no
inciso 7º, do art. 57, da Constituição Federal, que se constitui em
documento de fundamental importância e balisa a ser considerada
na análise da questão e que tem diretamente, influência nos fundamentos da decisão recorrida e, inclusive, no tocante às provas
produzidas.
Na forma dos autos, no exercício de 2006, durante o período de recesso parlamentar a Câmara Municipal de Ibiraçu remunerou os edis
em razão das sessões extraordinárias ocorridas nos dias 04, 06 e
07 de julho e 19, 20 e 21 de dezembro.
Consta às fls. 25/26 do processo TC 521/2007, cópia da Lei Municipal nº 2.548/2004 que tratava da fixação dos subsídios dos vereadores da municipalidade para a legislatura de 2005 a 2008 e previa
em seu art. 5º o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo
comparecimento, mediante convocação, às sessões extraordinárias
que fossem realizadas em período de recesso parlamentar.
A matéria em questão possui natureza constitucional sendo que em
relação ao recebimento por participação em sessão legislativa
extraordinária encontra previsão no § 7º do art. 57 da Constituição
Federal (alterado pela Emenda Constitucional nº 50 de 14/02/2006).
Nesse diapasão, a discussão nestes autos diz respeito ao fato de que
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os pagamentos foram feitos após a edição da EC 50 que alterou o §
7º do art. 57 da CRFB no sentido de vedar o pagamento de parcela
indenizatória em razão de convocação para sessão extraordinária.
Registra-se que na redação anterior (sob a vigência da EC nº 32 de
2001) era permitido o recebimento, desde que não ultrapassasse
o valor do subsídio mensal, sendo que com a alteração provocada
pela Emenda nº 50, os membros do Congresso Nacional não podem
mais receber parcelas indenizatórias em virtude das convocações
extraordinárias.
Desse modo, na forma da ITI nº 182/2007 (fls. 77/80 do processo
TC 521/2007) a partir da EC 50 de 14/02/2006 “as previsões de
convocações extraordinárias preceituadas nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais não mais foram recepcionadas
pela Carta Republicana, devendo ser suspensos os pagamentos para
Deputados Estaduais e Vereadores Municipais em virtude de comparecimento a convocações extraordinárias”.
Por outro lado, referida norma encontra-se reproduzida, nos mesmos termos, na Constituição do Estado do Espírito Santo, na forma
do art. 20 da Constituição Estadual.
Entendo que a irresignação do recorrente quanto à rejeição de suas
contas encontra amparo na própria instrução processual, ante a interpretação feita pelo gestor à época, pois não vislumbro razoabilidade em que apenas o ordenador de despesas seja responsabilizado.
Ora, considerando que o pagamento foi realizado no exercício de
2006, ou seja, no ano em que ocorreu a alteração do § 7º do art. 57
da CRFB, faz-se necessário tecer alguns comentários à luz do erro
escusável de interpretação, da segurança jurídica, da presunção de
constitucionalidade das leis e da boa-fé do ordenador de despesas e
demais edis, tese essa inclusive defendida em alguns trechos
do presente recurso pelo Recorrente, in verbis:
“[...]
IV – A Câmara Municipal, todavia, no que toca à questão do estipêndio dos Vereadores, sempre observou a norma contida na Lei
Municipal nº 2.548, de 14/09/2004, editada em estrita observância
ao que prescrevia a Resolução nº 192, de 11/12/2003, desse Egrégio Sodalício e, posteriormente, ao disposto na Resolução nº 207, de
08/12/2005, que a substituiu. [...]
VI – Nada obstante, os pagamentos pelas sessões legislativas extraordinárias foram realizadas entendendo-se que a norma constante do art. 57, § 7º da Constituição Federal teria aplicação tão
somente para o Legislativo Federal (Congresso Nacional) e não seria
de reprodução obrigatória pelos Municípios, eis que o mesmo não
traduz princípio que, por sua generalidade, devesse irradiar para os
demais órgãos congêneres.
VII – Portanto, os pagamentos realizados pela Câmara Municipal
de Ibiraçu, como indenização pela participação nas sessões legislativas extraordinárias realizadas no exercício de 2006, tiveram por
base a legislação municipal vigente, editada em consonância com a
orientação emanada desse Egrégio Tribunal, consubstanciada nas
Resoluções nºs 192/2003 e 207/2005. [...]” (Grifou-se)
À luz da tese ora defendida pelo recorrente, insta registrar que sobre
o assunto, esta Corte de Contas se pronunciou por meio do Parecer
Consulta TC 024/2006 de 14/06/2006 pela impossibilidade de
pagamento aos vereadores de parcela indenizatória em função de
comparecimento a sessões legislativas extraordinárias após o advento da Emenda Constitucional nº 50/06.
Outrossim, vigorava neste Tribunal de Contas à época a Resolução
nº 207 de 08/12/2005 e a Resolução nº 212 de 25/07/2006.
A Resolução nº 207/2005 previa em seu art. 4º o pagamento de verba indenizatória limitada ao valor do respectivo subsídio. Referido
dispositivo foi revogado pelo art. 1º da Resolução nº 212 de 2006,
em razão da alteração do § 7º do art. 57 da CRFB pela EC nº 50 de
14/02/2006.
A Instrução Normativa TC nº 026 de 20 de maio de 2010 em seu
artigo 4º veda expressamente “o pagamento de adicional de férias
e o pagamento pelo comparecimento a sessão legislativa extraordinária”.
Então, acerca do tema, temos vários momentos em que este assunto
foi tratado neste Tribunal, antes e após a vigência da EC 50/2006: 1º)
em 08/12/2005 pela Resolução 207/2005; 2º) em 14/06/2006
pelo Parecer Consulta TC 024/2006, 3º) em 25/07/2006 pela Resolução 212, e em 20/05/2010 pela Instrução Normativa 026.
Assim, considerando que a alteração da norma constitucional que
deu ensejo a existência de dúvida sobre a interpretação da norma
infringida, entendo que o assunto deve ser tratado à luz do erro
escusável de interpretação.
O erro escusável de interpretação de lei pode conduzir à dispensa
da reposição dos valores pagos indevidamente, desde que presentes
a boa-fé dos agentes. Ademais, no caso dos autos a dúvida na interpretação é plausível, confirmada pela Resolução 207/2005 e pelo
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Parecer Consulta 024/06 desta Corte de Contas.
No presente caso, a mudança de entendimento se deu quando esta
Corte de Contas revogou em 25/07/2006 por meio da Resolução
212/2006 o artigo da Resolução TC 207/2005 que autorizava o
referido pagamento. Além disso, existe a Instrução Normativa TC
26/2010, esta de 20/05/2010, que veda expressamente o pagamento de verba indenizatória.
Não obstante, após pesquisa no sistema de consulta deste
Tribunal, verifica-se que nas auditorias ordinárias realizadas na Câmara Municipal de Ibiraçu referentes aos exercícios posteriores (2007 a 2011) não constou a ilegalidade em
questão, o que sugere que a Câmara se adequou às normas
contidas na Constituição Federal e às orientações desta Corte
de Contas.
Soma-se a isto o fato de que a Lei Municipal nº 2827/2007 alterou
o art. 5º da Lei 2548/2004 que autoriza o pagamento, passando a
vigorar com a seguinte redação: “nas sessões extraordinárias realizadas no período de convocação extraordinária ocorrida durante o
recesso parlamentar, a câmara municipal somente deliberará sobre
a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação, inclusive para as que
ocorrerem fora do período de recesso parlamentar”.
No mesmo sentido, foi editada a Lei Municipal nº 2840/2007 que
dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores do município de
Ibiraçu para legislatura de 2009 a 2012 determinando em seu art.
5º que “as sessões extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal, inclusive e especialmente aquelas decorrentes de convocação
extraordinária ocorrida durante o recesso parlamentar, não serão
objeto de pagamento ou indenização em razão da convocação”.
Assim, as circunstâncias fático-jurídicas no caso concreto se mostram atentos aos princípios da razoabilidade, bem como demonstram a boa-fé do responsável, razão pela qual entendo que ocorreu, no particular, erro escusável por parte do gestor, em face das
sucessivas alterações da legislação sobre a matéria.
Lado outro, vale transcrever trecho da decisão em um Pedido de
Rescisão em que Pleno do Tribunal de Contas de Pernambuco, utilizando-se do instituto da autotutela exclui da condenação o ressarcimento imputado apenas ao presidente da câmara referente
ao pagamento de verba extraordinária após a EC 50/2006, sob a
fundamentação de que “a verba despendida a titulo de sessões extraordinárias, ainda que inconstitucional, teve como destinatários os
vereadores convocados, sendo estes os verdadeiros beneficiados”:
INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM
11/07/2012
PROCESSO TC Nº 1200896-5
PEDIDO DE RESCISÃO PROPOSTO PELOS SRS. LUIZ FLORIANO DA
SILVA JÚNIOR; FELIPE AUGUSTO BEZERRA DE ARAÚJO; AÍDA PEREIRA BARBOSA E GIRLAINE COELHO DE CASTRO CONTRA A DECISÃO TC Nº 0225/11 (PROCESSO TC Nº 1060069-3)
ADVOGADOS: DRS. MARIA DO SOCORRO CHRISTIANE VASCONCELOS – OAB/PE Nº 17.360; MARIA CHRISLAYNE DE VASCONCELOS
- OAB/PE Nº 25.848 E ÍTALO RIBEIRO MONTENEGRO – OAB/PE Nº
26.821
RELATOR: CONSELHEIRO ROMÁRIO DIAS
PRESIDENTA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
Trata-se de Pedido de Rescisão formalizado por Luiz Floriano da Silva Júnior, Felipe Augusto Bezerra de Araújo, Aída Pereira Barbosa e Girlaine Coelho de Castro para desconstituir a Decisão TC nº
0225/11, da Colenda Segunda Câmara deste Tribunal na Sessão do
dia 10.02.2011, e publicada no DOE em 02.03.2011.
No referido decisum, a Câmara julgadora considerou que houve,
por parte do Sr. Luiz Floriano da Silva Júnior, o pagamento indevido aos Vereadores pelo comparecimento a Sessões extraordinárias,
no montante de R$ 16.650,00, em afronta à vedação expressa da
Constituição Federal, artigo 57, § 7º, bem assim à jurisprudência
deste Tribunal de Contas e o Princípio da Economicidade e os Princípios expressos da Administração Pública, artigos 37 e 70 da Carta
Magna.
Os requerentes lastrearam o pedido nos seguintes teses:
(1) há defeito na publicação do decisum porque dos considerandos
não corresponde o que está posto no dispositivo que expressa a
decisão, tendo em vista que, entender, “[...] os conselheiros não
estavam convictos da absolutividade da rejeição das contas [...]”
(fl. 04);
(2) houve inobservância ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito, já que, a permanecer o julgamento pela irregularidade,
haveria um agir do Estado “[...] com o máximo de rigor em detrimento de penalidades subsidiárias, tais como o julgamento com ressalvas, devolução ao erário e multa” (fl. 05), e que a manutenção da
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decisão “[...] poderá acarretar o fim da linha para um jovem homem
público, que sempre pautou sua conduta alicerçada nos pilares da
moralidade, pois implacável seria a Lei nº 135/2010 [...]”;
(3) há legitimidade no ato de o Tribunal de Contas revisar seu julgado mediante o uso da autotutela administrativa, ainda que em
aspectos de mérito e de legalidade, arrimando suas aduções nas
Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;
Por fim, requereram, invocando o princípio da autotutela, a retirada,
da decisão proferida, da multa individual de R$ 2.600,00 aplicada
aos Srs. LUIZ FLORIANO DA SILVA JÚNIOR, FELIPE AUGUSTO BEZERRA DE ARAÚJO, AÍDA PEREIRA BARBOSA e GIRLAINE COELHO
DE CASTRO, respectivamente, ordenador de despesas e membros
da Comissão de Licitação, tendo em vista que os atos praticados e
objeto da prestação de contas não foram considerados irregulares;
e (b) a alteração do julgamento para contas regulares em razão de
o Sr. LUIZ FLORIANO DA SILVA JÚNIOR encontrar-se devolvendo,
em parcelamento, o débito que lhe foi imputado, ou, ao menos, que
haja julgamento para contas regulares, com ressalvas, pelo mesmo
motivo da devolução.
O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento do
Pedido e, no mérito, pelo provimento parcial.
É o relatório.
[...]
INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM
06.06.2012
PROCESSO TC Nº 1102188-3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO SR. MARCÍLIO
FERNANDO VALADARES VIEIRA PIRES, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TABIRA, CONTRA O ACÓRDÃO TC N° 044/11 – (PROCESSO TC Nº 1002741-5)
ADVOGADOS: DRS. MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA – OAB/PE Nº
5.786 E CÍCERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA, OAB/PE Nº 11.313
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO
PRESIDENTA: CONSELHEIRA TERESA DUERE
Mérito
Em instância meritória constata-se que assiste razão em parte ao
Embargante.
As alegações do recorrente são basicamente duas, quais sejam:
a) O pagamento das sessões extraordinárias está arrimado na Lei
Orgânica do Município, art. 21 a qual não foi questionada, portanto,
o pagamento foi efetuado de boa-fé.
b) O Acórdão é nulo, pois o pagamento foi efetuado em favor de
cada um dos Vereadores, devendo o débito ser imputado individualmente, haja vista não haver no ordenamento jurídico pátrio, o
principio da responsabilidade objetiva, cita diversos julgados deste
Tribunal que revelam imputação de devolução de remuneração, aos
beneficiados e não somente ao ordenador de despesas( Processos
TC 0640061-9, 9202240-6, 9402031-0 e 9650025-6).
Em face dessa contradição com procedimentos do próprio Tribunal,
e, por ter sido imputado débito do valor total a quem não se beneficiou da verba integral, estaria revelado erro no Decisum, passivo de
ser atacado por Embargos de Declaração, conforme entendimento
do STJ(Decisão de 03/11/09, T2.EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
736588/SP(2005/0049509-9), DJe de 13/11/09.
Quanto aos argumentos de que o pagamento respeita o principio da Legalidade, ponderamos que, a Lei
Orgânica referida pelo Embargante é anterior a EC nº 50/06, ou
seja, havia sido revogada por conflitar com normas da Carta Republicana.
Entretanto, assiste-lhe razão em relação aos argumentos de que
o Acórdão é nulo e encontra amparo em vários precedentes deste
Tribunal.
Às fls. 386 dos autos consta relação nominal dos Vereadores beneficiados e identificados pela Auditoria. A Nota de Empenho trazida
à colação pelo recorrente, fls. 71/72, bem como a relação fornecida pela Câmara dos Vereadores, fls. 73 a 75 ratificam os dados
levantados pela Auditoria, qual seja, a verba foi repassada para os
vereadores. Assim, não vislumbramos razoabilidade em que apenas
o ordenador de despesas seja responsabilizado, inclusive sem a ouvida de quem supostamente tenha sido beneficiado. Cabe a quem
detém ou deteve a posse dos numerários, responder e devolver o
valor indevido ao final do julgamento.
O cumprimento do devido processo legal, bem como a suficiente
motivação dos autos (art.93, X, da CF), impõe-se tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos.
In casu, a ampla defesa e o contraditório, direito assegurado pelo
art. 5º, LV, da CF, impõe-se não só aos litigantes em processos
administrativos e judiciais, como também aos acusados em geral,
assim diz o texto Magno.
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Destarte, cada procedimento que compõe os autos, deve ser revestido de aspectos legais, especialmente quando na deliberação
houver a imputação de débito, pois atinge direitos subjetivos patrimoniais.
Além do que, o recebimento do pagamento em comento, visou retribuir o desempenho de função típica do legislativo. Assim, os Edis
ao serem nominados sob acusação de terem se beneficiado da verba
pública, têm todo direito de defender a boa reputação, inclusive por
serem pessoas públicas, para as quais a conotação de ímprobo tem
repercussão política prejudicial, exsurge no nosso entendimento, a
partir de então, o direito à ampla defesa.
A inexistência de citação dos vereadores que receberam a
verba, macula no nosso entendimento, o devido processo legal.
Esclarecemos que, conforme alegado pelo recorrente, existem diversos precedentes deste Tribunal em casos análogos, imputando
débito de remuneração percebida indevidamente a cada vereador
beneficiado. Existem outros em sentido contrário, entretanto, este
Tribunal não deve deixar de citar para compor os autos pessoas que
receberam verba pública, cuja legalidade está sendo questionada.
O cumprimento dos princípios constitucionais se sobrepõem a qualquer interpretação, por mais coerente que pareça ser.
Isto posto, opinamos pelo conhecimento dos presentes Embargos
e no mérito pelo provimento para que seja anulado o Acórdão ora
impugnado, e que sejam notificados os interessados relacionados
pela Auditoria às fls. 386.
Ressalto, porém, que a notificação de todos os Vereadores, como
sugere o Parecer transcrito, só é possível porque receberam remunerações questionáveis logo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 53/06, ou seja, no exercício de 2007, momento em que
os mandamentos da referida Emenda ainda não estavam consolidados no País. Registre-se que as decisões mais recentes desta Casa
seguem no sentido de que os pagamentos de remunerações indevidas são de responsabilidade do Ordenador de Despesas.
Neste caso, como os valores recebidos por cada Vereador não foram
de grande relevância (R$ 1.440,00 por cada Vereador) e, como dito,
a Emenda ainda não se encontravam devidamente consolidada no
Brasil, acato o Parecer Ministerial no sentido de que cada Vereador
seja notificado para apresentação de sua defesa podendo, inclusive,
restituir o erário dos valores recebidos indevidamente, fato que por
si só demonstrará a inexistência de má-fé em relação ao recebimento dos referidos pagamentos.
Isso posto, senhores Conselheiros,
CONSIDERANDO que o presente recurso é tempestivo e que a parte
tem interesse e legitimidade para recorrer;
CONSIDERANDO os termos dos embargos de declaração;
CONSIDERANDO que o recorrente obteve êxito nos seus argumentos na tentativa de modificar a decisão vergastada,
VOTO, preliminarmente, pelo conhecimento dos presentes Embargos
de Declaração e, no mérito, dou-lhes provimento para, reformando
o Acórdão ora impugnado, rescindir a Decisão TC nº 0792/09, determinando o retorno dos autos ao Relator do processo primitivo, para
que sejam notificados os interessados relacionados pela Auditoria às
fls. 386 do Processo TC nº 0870076-0.
[...]
Frente ao exposto e,
CONSIDERANDO os pressupostos de tempestividade e legitimidade exigidos no art. 83, “caput”, e no seu parágrafo único, da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas de Pernambuco;
CONSIDERANDO que a tese autoral não se amolda a nenhuma
das hipóteses previstas nos incisos I, II, e III, do pré-falado artigo;
Voto pelo CONHECIMENTO do presente Pedido de Rescisão e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por falta de amparo legal.
Por outro lado,
CONSIDERANDO o instituto da autotutela aplicável ao presente
julgamento;
CONSIDERANDO os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e o da coerência das decisões;
CONSIDERANDO, ainda, a jurisprudência deste Tribunal em situações análogas;
CONSIDERANDO a contradição entre os considerandos e a conclusão da decisão rescindenda acerca da multa aplicada;
CONSIDERANDO que a verba despendida a titulo de sessões
extraordinárias, ainda que inconstitucional, teve como destinatários os vereadores convocados, sendo estes os verdadeiros beneficiados;
Voto, em sede de autotutela, pela reforma da Decisão vergastada
para:
1. retirar a imputação de débito ao Presidente da Câmara
de Vereadores de Taquaritinga do Norte, determinando que
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o gestor atual ou quem vier sucedê-lo não mais proceda a
pagamento de verba aos edis quando das convocações para
sessões extraordinárias,
3-julgar, regulares, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Ordenador de Despesas e Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga do Norte, dando-lhe a devida quitação, mantendo os demais
termos da deliberação rescindenda.
Outrossim, é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que todas
as leis revestem de presunção de constitucionalidade em virtude
de terem passado pelo crivo do controle preventivo realizado, tanto
pelo Poder Legislativo, quanto pelo Executivo.
Não se pode olvidar que a presunção de constitucionalidade, de que
até então se revestia a referida Lei Municipal 2.548/2004, faz sobrelevar a boa-fé tanto do Presidente da Câmara da época, ora recorrente, quanto dos demais Edis que cumpriram e respeitaram a lei
por durante todo o período que produziu efeitos, que se presumiam
válidos.
Nesse diapasão, entendo não ser possível uma injusta retroatividade da declaração de inconstitucionalidade desta lei para obrigar o
recorrente a ressarcir ao erário o que de boa-fé recebeu e ordenou
o pagamento.
Aplicando o Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de
Contas ao caso concreto destes autos, vale transcrever seus ensinamentos, destacando: “nos processos de fiscalização deverão, ainda,
ser observadas, entre outras, as seguintes diretrizes: [...] II – preservação da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé”.
Nessa diretriz, assim aduz o Manual a respeito dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica:
“Princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica: os princípios da boa-fé, da confiança e da segurança jurídica ocupam, hoje,
lugar de destaque no cenário do controle dos atos administrativos.
No que diz respeito ao princípio da boa-fé, há tempo, doutrina e jurisprudência já o reconhecem como um dever recíproco nas relações
de administração. Tanto o Poder Público como os destinatários da
Administração precisam se conduzir em sintonia com as exigências
da boa-fé. Uma das consequências mais notáveis do princípio da
boa-fé está nos limites impostos à invalidação dos atos administrativos, o que já foi, em parte, consagrado, do ponto de vista legislativo, nos arts. 54 e 55 da Lei 9.784. É por isso que a passagem do
tempo, consorciada à boa-fé dos administrativos, poderá, em casos
excepcionalíssimos, conduzir à convalidação dos atos administrativos.
[...]
No que concerne ao princípio da segurança jurídica, talvez o de reconhecimento mais antigo entre os três, cabe registrar que impõe
à Administração Público o dever de zelar pela estabilidade das relações jurídicas em geral e das relações da administração em particular. Não é por outro motivo que, em concurso com os princípios da
boa-fé e da confiança, o princípio da segurança, quando em conflito
com o da legalidade, pode determinar o dever de convalidação dos
atos administrativos, em situações justificáveis. Algumas das mais
propaladas irradiações do princípio da segurança jurídica encontram-se expressas na defesa constitucional do direito adquirido, da
coisa julgada e do ato jurídico perfeito.”
Diante do exposto, no caso específico destes autos, ante as circunstâncias fático-jurídicas em análise e, em observância aos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e ao erro escusável na interpretação da norma ofendida, bem como na boa-fé do responsável,
é possível excluir da condenação o ressarcimento dos valores recebidos.
(IV) CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo respeitosamente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
I – pelo CONHECIMENTO do Recurso de Revisão para no mérito,
dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para excluir da condenação (Acórdão 273/2010) o ressarcimento no valor de R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais) e a multa de 500 VRTE, reformulando-o parcialmente, para julgar as contas do Sr. Antônio Basílio Pignaton referente ao exercício de 2006, REGULARES COM RESSALVA, dando-lhe
quitação.
Dê-se ciência às partes e, ao final, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-474/2011,
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, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Conhecer o presente Recurso de Revisão e, no mérito, dar-lhe pro-
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vimento parcial para excluir da condenação (Acórdão 273/2010)
o ressarcimento no valor de R$ 27.000,00 e a multa de 500 VRTE,
reformulando-o parcialmente, para julgar as contas do Sr. Antônio
Basílio Pignaton referente ao exercício de 2006, regulares com
ressalva, dando-lhe, portanto, a devida quitação, arquivando os
autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, 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, 23 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-799/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4689/2008 (APENSO: TC-4915/2008)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL - JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA - 1) PROCEDÊNCIA - 2) CONVERTER EM TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL - 3) IRREGULAR - RESSARCIMENTO PENA DE MULTA - 4) INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL OU MUNICIPAL - PRAZO: 5
ANOS - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os autos sobre Denúncia quanto a possíveis desvios de recursos financeiros da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a forma
de concessão de diárias indevidas a servidores e Vereadores.
Devidamente apurados os fatos denunciados, foi elaborado o Relatório Técnico nº 011/2012 (fls. 26/111), no qual foram apontados
indícios de irregularidades que ensejaram a citação do responsável,
o que se deu através da Instrução Técnica Inicial - ITI 573/2012 (fls.
6526/6573).
Embora devidamente citado (Termo de Citação nº 1221/2012 – fls.
6579), o responsável não anexou aos autos qualquer justificativa/
documentação, sendo declarado revel pelo Plenário desta Corte de
Contas (Decisão TC - 5839/2012 – fls. 6588).
Na forma regimental, os autos foram encaminhados ao NEC que
elaborou a peça Conclusiva – ITC 255/2013 (fls. 6590/6648), finalizando os trabalhos firmando entendimento pela procedência da
denúncia, com sugestão pela aplicação de multa e encaminhamento de determinações ao gestor responsável, tendo em vista a
manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Usurpação de competência (item 2.1 desta instrução)
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para representação ou para a participação de eventos de capacitação (item
2.1.1 desta instrução)
Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação
de dotação orçamentária (item 2.1.3 desta instrução)
Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo aos
limites dos créditos orçamentários concedidos, sem atendimento aos ditames legais estabelecidos para os créditos adicionais suplementares, no montante de R$ 943.201,78 (item
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2.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput, §1º, III, art.
46 e art. 59
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública,
supremacia do interesse público, legalidade, motivação, razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à anulação
dos créditos orçamentários que sustentaram as suplementações com diárias e quanto à sua destinação (item 2.3 desta
instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 76, incisos
I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.4 Ausência de Publicidade dos Atos relativos às alterações orçamentárias (item 2.4 desta instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 27, inciso
V, art. 76, inciso V e art. 96, §1º da Lei Orgânica do Município de
Vila Velha
3.1.5 Deficiência no controle exercido pela Câmara Municipal
(item 2.5 desta instrução)
3.1.5.1 Irregularidades no controle dos Atos da Câmara (item
2.5.1 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º e RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.2 Precariedade na formalização processual e no controle de documentos e informações relativas às despesas da
CMVV/Inobservância às Boas Práticas Administrativas no
que concerne à gestão dos documentos de despesa (formalização, instrução, organização e guarda) (item 2.5.2 desta
instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.3 Inobservância às regras dos sistemas de controle
(item 2.5.4 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.6 Ausência de formalização de procedimento de dispensa/inexigibilidade na contratação de instituição de capacitação de pessoal (item 2.7 desta instrução)
Infringência: Lei 8.666/93, art. 26, caput, parágrafo único e incisos
3.1.7 Ausência de comprovação da despesa (item 2.8 desta
instrução)
3.1.7.1 Ausência de processos administrativos correspondentes ao montante de R$147.643,05 (item 2.8.1 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$ 147.643,05 (81.512,20 VRTE)
3.1.7.2 Ausência de elemento referente à programação do
evento de capacitação (item 2.8.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.7.3 Divergência entre a entidade emissora do recibo de
inscrição e a credora (item 2.8.3 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.8 Ausência de certificado de participação em evento de
capacitação, conseqüente ausência de liquidação da despesa
(item 2.9 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$2.381,08 (1.314,57 VRTE)
3.1.9 Inobservância aos Princípios da Administração Pública:
da motivação, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e de interesse público (item 2.10 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, Lei Orgânica do Município
de Vila Velha, art. 76, incisos III, IV e V e Constituição Estadual,
art. 32
VALOR A SER RESSARCIDO: R$1.514.690,40 (836.244,91
VRTE)
Ressalta-se que, neste montante de R$1.514.690,40 a serem
ressarcidos, estão contidos os valores passíveis de ressarcimento apontados nos itens 3.1.7.1 e 3.1.8 desta conclusão.
3.1.10 Afastamento de competência do Chefe de Tesouraria
da Câmara Municipal de Vila Velha (item 2.11 desta instrução)
Infringência: Resolução 456/65, art. 63, inciso V, convalidada pela
Lei Municipal 3.514/98, art. 3º
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso
público (item 2.12 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas encampou na totalidade os termos da ITC 255/2013, conforme se de-
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preende do Parecer – PPJC 3146/2013 (fls. 6652/6658).
É o relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Diante do que foi apurado nestes autos, necessário tecer algumas
considerações sobre a matéria, no intuito de fornecer ao Plenário
desta Corte de Contas, plenas condições de apreciação e julgamento.
Verifico que a denúncia tratada, se refere à concessão e pagamento
indevido de diárias e de inscrição para a participação de servidores e vereadores do Legislativo Municipal em eventos externos de
capacitação, em afronta aos princípios basilares da administração,
sobretudo o da motivação, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do interesse público.
Foi gasto o total de R$1.514.690,40 em despesas para eventos externos de capacitação, sendo que, R$1.291.078,40 destinados ao pagamento de diárias aos vereadores e servidores, e,
R$223.612,00 destinados às inscrições nos eventos de capacitação
realizados em outros estados.
Quanto aos objetivos das despesas com diárias identificou-se que
R$ 93.897,26 (6%) foram destinados a visitas às Casas Legislativas e R$ 1.420.793,14 (94%) a eventos de capacitação (Cursos e
Encontros), ambos realizados em outros Estados.
Cabe ressaltar, inicialmente, que houve o apontamento de inúmeras irregularidades nos referidos pagamentos de diárias, que envolvem desde a questão Orçamentária, com Anulação de Dotação
no total de R$250.000,00 e Suplementação de Dotação no total de
R$1.201.558,10, em afronta à legislação municipal, passando pela
precariedade na formalização processual, considerando inobservância às regras de controle interno e ausência de formalização de procedimento de dispensa/inexigibilidade de licitação na contratação
de instituição contratada para capacitação de pessoal, bem como
no controle de documentos e informações relativas às despesas de
diárias da CMVV.
A situação foi agravada mediante a deficiência na prestação de contas das diárias, restando demonstrada a irregularidade na liquidação
da despesa, por ausência de elementos referentes à programação
do evento de capacitação, de certificado de participação no evento
e de comprovantes com divergência entre a entidade emissora do
recibo de inscrição e a credora do evento respectivo.
Por fim, não foram demonstrados quaisquer resultados que revelem
os benefícios agregados à Administração, seja com as estratégias
de capacitação adotadas (visitas e cursos realizados fora do Estado) ou com a escolha dos servidores beneficiados, notadamente,
pela priorização de servidores cujo vínculo com a Administração era
precário, ao invés dos servidores de carreira que, de fato, permaneceriam no Legislativo Municipal e seriam incumbidos das atividades
legislativas.
Destacaram os auditores que apenas 25% das diárias foram destinadas aos beneficiados que desempenham cargos/funções diretamente relacionados às atividades legislativas, principal foco dos
eventos de capacitação, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 8 – Total de Pagamento de Diárias por cargo/função.
CMVV/2008
Cargo/função
Vencimento (R$) Total Global
Vereador
73.532,98
Ass. Jurídico de Apoio Com. Bancadas 2.167,50
9.955,40
Assessor Técnico de Comissão
2.167,50
103.038,39
Assessor de Gabinete
2.867,76
31.857,28
Assessor Técnico
2.867,76
19.910,80
Taquígrafo Parlamentar I
3.073,70
1.991,08
Coord. Assuntos Legislativos
5.679,85
15.928,64
Procurador Geral
7.140,00
497,77
Assistente Jurídico
2.167,50
11.946,48
Assistente Técnico
2.167,50
27.875,12
Revisor Legislativo
2.167,50
31.857,28
Assistente Legislativo
2.229,85
3.982,16
Atividades legislativas (25%)
332.373,38
Auxiliar de Gabinete Parlamentar
765,00
69.687,80
Assistente de Gabinete Parlamentar
935,00
43.803,76
Técnico de Gabinete Parlamentar
1.020,00
71.678,88
Assessor de Segurança
1.402,50
15.928,64
Assistente de Processamento de Da1.402,50
11.946,48
dos
Auxiliar de Gabinete
1.402,50
121.953,65
Auxiliar de Gabinete
1.402,50
5.973,24
Auxiliar Parlamentar
1.402,50
161.277,48
Encarregado de Manutenção
1.402,50
5.973,24
Encarregado de Receção
1.402,50
5.973,24
Motorista de Gabinete
1.402,50
19.910,80
Orientador
1.402,50
9.955,40
Redator de Atas
1.402,50
3.982,16
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Secretário de Gabinete
Secretário Parlamentar
Técnico de Segurança
Técnico de Serviço de Sonorização
Pro-labore
Supervisor de Segurança
Assessor de Imprensa e Relações Públicas
Assessor de Finanças
Coordenador Financeiro
Supervisor de Imprensa e Relações
Públicas
Programador
Taquígrafo Parlamentar II
Atividades de apoio (75%)
Total Global

1.402,50
1.402,50
1.402,50
1.402,50
2.166,83
2.167,20
2.167,50

178.699,43
95.074,07
7.964,32
5.973,24
19.910,80
3.982,16
27.875,12

2.167,50
2.867,76
2.867,76

27.875,12
11.946,48
15.928,64

2.899,72
3.780,85
-

11.946,48
1.493,31
1.991,08
958.705,02
.291.078,40

Foi observado também pela equipe técnica que todos os cursos oferecidos reservaram o primeiro dia, exclusivamente, para inscrição e
entrega de materiais, além de que no último dia do evento ocorreram pagamentos de diárias integrais, fato que poderia ser evitado
caso a Administração houvesse feito opção por efetuar as inscrições
mediante depósito em conta bancária informada nas programações,
e, portanto, a presença dos participantes no primeiro dia do evento
teria sido desnecessária, reduzindo o valor de diárias pagas, além
de providenciar o retorno dos servidores no mesmo dia do término
do evento.
Ademais, como já foi apontado, ficou devidamente evidenciada a
deficiência na instrução inicial do processo administrativo das citadas despesas, considerando a ausência de programação (folder)
dos eventos de capacitação, do ato de solicitação/indicação da
participação do servidor, a justificativa e da motivação para a sua
autorização, ficando ausentes, portanto, o conteúdo do evento, os
palestrantes, a carga horária, o local de sua realização, a entidade
promotora e o valor de inscrição, além de detalhes, tais como: forma de pagamento, telefone e endereço para contatos, além de não
terem sido autorizados por agente competente.
Quanto aos procedimentos relacionados à prestação de contas,
constatou a auditoria que, na maioria dos casos, compõem o mesmo processo que deflagrou a despesa, contudo, no que diz respeito
aos elementos comprobatórios para fins de liquidação, identificou
que concorrem para a fragilidade da liquidação da despesa, tendo
em vista que:
- Os certificados da participação em eventos, apresentados nos autos, tratam-se de cópias não autenticados por servidor competente;
- Os relatórios das visitas realizadas às Câmaras Municipais de
outros estados, quando existentes, não apresentam informações
quanto aos objetivos e aos resultados alcançados com a visita, evidenciando a ausência de registro significativo para a Administração
e ausência de relevância desta estratégia de capacitação;
- Os boletins de diárias não são regularmente assinados pelos servidores beneficiados, o que os desqualificam para a liquidação da
despesa, revelando, nestes casos a ausência de objetividade de sua
inclusão nos autos;
- A falta de elementos comprobatórios da estadia dos servidores nas
cidades onde ocorreram os eventos, tais como: comprovantes de
locomoção, hospedagem, alimentação e outros, fragilizam a efetiva
liquidação da despesa.
Salientaram os técnicos que a ausência de política, planejamento
e programação, voltados para a capacitação dos servidores, bem
como, a ausência de critérios definidos, quanto à indicação dos mesmos para a participação nos eventos de treinamento, concorrem
para o excessivo número de diárias concedidas e, principalmente,
denotam afronta ao princípio de segregação de funções/competências, que, no caso em tela, se relaciona intimamente ao descumprimento do princípio da impessoalidade.
Nessa linha, foram apontadas do total das concessões de diárias
para eventos de capacitação e respectivas inscrições, aproximadamente 65% (389), sem a devida autorização e com pagamento sem
a correspondente programação do evento, equivalente ao valor de
R$ 923.058,54 (R$ 147.850,00 com inscrições e R$ 775.208,54 com
diárias).
Também foi identificado que 47% das despesas com participação
em eventos (R$ 643.339,30) foi destinado aos servidores localizados no Gabinete do Vereador José de Oliveira Camillo e 11%
(R$153.454,66) foi destinado ao Gabinete do Vereador Ivan Carlini.
Aliada a tantas inconsistências, foi verificada a ausência de desenvolvimento de competências internas para promover por si só a capacitação de seus servidores, o que fez a Administração recorrer aos
serviços prestados basicamente por três instituições: UNV (União
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Nacional de Vereadores), INM (Instituto Nacional Municipalista) e IBRAM (Instituto Brasileiro de Apoio à Administração Municipal), cuja contração se deu por dispensa licitatória, sem
apresentar, sequer, as planilhas de quantitativos e valores, quanto
ao custo dos serviços, com as justificativas quanto ao preço contratado e quanto ao custo da estratégia de capacitação adotadas.
Nesse contexto, também não foi demonstrado que os encontros e
capacitações organizados pelas empresas contratadas configuravam
serviços que não poderiam ser prestados por um ou outro licitante
sem prejuízo do objetivo do treinamento, bem como não ficou evidenciado nos processos de contratação daquelas instituições a exclusividade ou a motivação para a dispensa licitatória, já que inúmeras entidades públicas poderiam estar promovendo referidos eventos de capacitação de servidores, além de muitas no âmbito privado.
Adiante, a auditoria apontou diversas outras inconformidades, como
diárias informadas via SISAUD, no total de Despesa autorizada de
R$ 1.143.165,79, conflitando com a Listagem de Créditos Adicionais fornecidos pela Câmara Municipal de Vila Velha na realização
da auditoria em tela, que totaliza R$ 4.394.456,08 em suplementações, sendo R$1.201.558,10 destinadas ao elemento de despesa de
Diárias, demonstrando que as informações encaminhadas ao sistema informatizado do controle externo estariam incompletas, gerando ofensa ao mandamento Constitucional.
Ficou evidenciada, ainda, confusão entre as entidades contratadas,
UNV, INM e IBRAM, uma vez que foram pagos R$80.875,00 à União
Nacional de Vereadores – UNV (CNPJ: 018812110001-43) referente
às inscrições de servidores e vereadores em eventos de capacitação
e os recibos apresentados nos processos foram emitidos pelo Instituto Nacional Municipalista – INM, CNPJ: 02.031.452/0001-66.
Em contrapartida, observou-se que foram pagos R$9.850,00 ao
Instituto Nacional Municipalista – INM, CNPJ: 02.031.452/0001-66,
referente às inscrições em eventos de capacitação, cujos recibos
foram emitidos pela União Nacional de Vereadores – UNV (CNPJ:
018812110001-43), bem como o pagamento de R$700,00 ao Instituto Brasileiro de Apoio à Administração Municipal - IBRAM, referente às inscrições nos eventos de capacitação, mas os recibos foram
emitidos pela UNV.
Por fim, discorreram os auditores grave descuido da CMVV quanto ao seu Quadro de Pessoal Permanente, em face da elevação do
quantitativo de cargos, com impacto direto nas despesas com pessoal do Órgão.
Nesse passo, ante ao primoroso trabalho realizado pela equipe de
auditoria, da forma como anteriormente abordei, bem como pela
ausência de pronunciamento por parte do responsável apontado,
entendo desnecessárias maiores explanações, razão pela qual, acolho na íntegra o entendimento da ITC 255/2013, pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito, mantendo as irregularidades,
da forma que ora reproduzo:
3.1.1 Usurpação de competência (item 2.1 desta instrução)
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para representação ou para a participação de eventos de capacitação (item
2.1.1 desta instrução)
Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação
de dotação orçamentária (item 2.1.3 desta instrução)
Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo aos
limites dos créditos orçamentários concedidos, sem atendimento aos ditames legais estabelecidos para os créditos adicionais suplementares, no montante de R$ 943.201,78 (item
2.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput, §1º, III, art.
46 e art. 59
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública,
supremacia do interesse público, legalidade, motivação, razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à anulação
dos créditos orçamentários que sustentaram as suplementações com diárias e quanto à sua destinação (item 2.3 desta
instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 76, incisos
I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.4 Ausência de Publicidade dos Atos relativos às alterações orçamentárias (item 2.4 desta instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 27, inciso
V, art. 76, inciso V e art. 96, §1º da Lei Orgânica do Município de
Vila Velha
3.1.5 Deficiência no controle exercido pela Câmara Municipal
(item 2.5 desta instrução)
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3.1.5.1 Irregularidades no controle dos Atos da Câmara (item
2.5.1 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º e RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.2 Precariedade na formalização processual e no controle de documentos e informações relativas às despesas da
CMVV/Inobservância às Boas Práticas Administrativas no
que concerne à gestão dos documentos de despesa (formalização, instrução, organização e guarda) (item 2.5.2 desta
instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.3 Inobservância às regras dos sistemas de controle
(item 2.5.4 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.6 Ausência de formalização de procedimento de dispensa/inexigibilidade na contratação de instituição de capacitação de pessoal (item 2.7 desta instrução)
Infringência: Lei 8.666/93, art. 26, caput, parágrafo único e incisos
3.1.7 Ausência de comprovação da despesa (item 2.8 desta
instrução)
3.1.7.1 Ausência de processos administrativos correspondentes ao montante de R$147.643,05 (item 2.8.1 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$ 147.643,05 (81.512,20 VRTE)
3.1.7.2 Ausência de elemento referente à programação do
evento de capacitação (item 2.8.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.7.3 Divergência entre a entidade emissora do recibo de
inscrição e a credora (item 2.8.3 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.8 Ausência de certificado de participação em evento de
capacitação, conseqüente ausência de liquidação da despesa
(item 2.9 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$2.381,08 (1.314,57 VRTE)
3.1.9 Inobservância aos Princípios da Administração Pública:
da motivação, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e de interesse público (item 2.10 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, Lei Orgânica do Município
de Vila Velha, art. 76, incisos III, IV e V e Constituição Estadual,
art. 32
VALOR A SER RESSARCIDO: R$1.514.690,40 (836.244,91
VRTE)
Ressalta-se que, neste montante de R$1.514.690,40 a serem
ressarcidos, estão contidos os valores passíveis de ressarcimento apontados nos itens 3.1.7.1 e 3.1.8 desta conclusão.
3.1.10 Afastamento de competência do Chefe de Tesouraria
da Câmara Municipal de Vila Velha (item 2.11 desta instrução)
Infringência: Resolução 456/65, art. 63, inciso V, convalidada pela
Lei Municipal 3.514/98, art. 3º
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso
público (item 2.12 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II
Destaco, por oportuno, que a instrução processual não possibilita
outra conclusão senão a de que a responsabilização pelas irregularidades deve recair na pessoa do Presidente da Câmara, tendo em
vista que partiu dele a autorização e a designação de servidores
para participar de congressos, seminários, treinamentos ou cursos
promovidos por entidades públicas ou particulares, concedendo as
diárias para a participação emtais eventos, em flagrante usurpação
de competência da Mesa Diretora, pelo Sr. José de Oliveira Camilo,
caracterizada em desrespeito a regra contida no art. 26, inciso XII,
da Lei Orgânica de Vila Velha.
Ademais, o gestor, devidamente citado, sequer trouxe aos autos
qualquer justificativa ou informação que permitisse outro entendimento senão o ora exposto neste voto, ignorando o chamamento
efetuado por esta Corte de Contas.
II – CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, em consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que este Colegiado
adote a seguinte decisão:
1 – Pela procedência desta denúncia, na forma do artigo 95, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, em virtude da manutenção
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das seguintes irregularidades:
3.1.1 Usurpação de competência (item 2.1 desta instrução)
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para representação ou para a participação de eventos de capacitação (item
2.1.1 desta instrução)
Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação
de dotação orçamentária (item 2.1.3 desta instrução)
Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo aos
limites dos créditos orçamentários concedidos, sem atendimento aos ditames legais estabelecidos para os créditos adicionais suplementares, no montante de R$ 943.201,78 (item
2.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput, §1º, III, art.
46 e art. 59
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública,
supremacia do interesse público, legalidade, motivação, razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à anulação
dos créditos orçamentários que sustentaram as suplementações com diárias e quanto à sua destinação (item 2.3 desta
instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 76, incisos
I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.4 Ausência de Publicidade dos Atos relativos às alterações orçamentárias (item 2.4 desta instrução)
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 27, inciso
V, art. 76, inciso V e art. 96, §1º da Lei Orgânica do Município de
Vila Velha
3.1.5 Deficiência no controle exercido pela Câmara Municipal
(item 2.5 desta instrução)
3.1.5.1 Irregularidades no controle dos Atos da Câmara (item
2.5.1 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º e RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.2 Precariedade na formalização processual e no controle de documentos e informações relativas às despesas da
CMVV/Inobservância às Boas Práticas Administrativas no
que concerne à gestão dos documentos de despesa (formalização, instrução, organização e guarda) (item 2.5.2 desta
instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.3 Inobservância às regras dos sistemas de controle
(item 2.5.4 desta instrução)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.6 Ausência de formalização de procedimento de dispensa/inexigibilidade na contratação de instituição de capacitação de pessoal (item 2.7 desta instrução)
Infringência: Lei 8.666/93, art. 26, caput, parágrafo único e incisos
3.1.7 Ausência de comprovação da despesa (item 2.8 desta
instrução)
3.1.7.1 Ausência de processos administrativos correspondentes ao montante de R$147.643,05 (item 2.8.1 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$ 147.643,05 (81.512,20 VRTE)
3.1.7.2 Ausência de elemento referente à programação do
evento de capacitação (item 2.8.2 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.7.3 Divergência entre a entidade emissora do recibo de
inscrição e a credora (item 2.8.3 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.8 Ausência de certificado de participação em evento de
capacitação, conseqüente ausência de liquidação da despesa
(item 2.9 desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$2.381,08 (1.314,57 VRTE)
3.1.9 Inobservância aos Princípios da Administração Pública:
da motivação, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e de interesse público (item 2.10 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, Lei Orgânica do Município
de Vila Velha, art. 76, incisos III, IV e V e Constituição Estadual,
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art. 32
VALOR A SER RESSARCIDO: R$1.514.690,40 (836.244,91
VRTE)
Ressalta-se que, neste montante de R$1.514.690,40 a serem
ressarcidos, estão contidos os valores passíveis de ressarcimento apontados nos itens 3.1.7.1 e 3.1.8 desta conclusão.
3.1.10 Afastamento de competência do Chefe de Tesouraria
da Câmara Municipal de Vila Velha (item 2.11 desta instrução)
Infringência: Resolução 456/65, art. 63, inciso V, convalidada pela
Lei Municipal 3.514/98, art. 3º
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso
público (item 2.12 desta instrução)
Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II
2 – Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar n° 621/2012 e
do art. 207, inciso VI, da Resolução TCE 261/2013, tendo em vista
o ressarcimento citado no item 3.1.9 da ITC 255/13;
3 – Julgar as presentes contas irregulares, na forma do art. 84,
inciso III, alínea ‘e’ da LC 621/12, condenando o responsável, Sr.
José de Oliveira Camillo, à devolução dos valores indevidamente
pagos, apontados no item 3.1.9 da ITC 255/13, no total de R$
1.514.690,40, equivalentes a 836.244,91 VRTE;
4 - Aplicar ao responsável, Sr. José de Oliveira Camillo, multa
individual correspondente a 10.000 VRTE (dez mil), nos termos
do art. 62 e na forma do art. 96, inc. II e III, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável à época dos fatos
apurados.
5 – Aplicar ao responsável a sanção prevista no art. 99 da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável à época dos fatos
apurados, cumulativamente com a multa, a pena de inabilitação
para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração Estadual ou Municipal, pelo prazo de 5
anos.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4689/2008,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar procedente a presente denúncia, em razão da observância das irregularidades listadas nos Itens 3.1.1 a 3.1.11 do
voto do Relator;
2. Converter estes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar n° 621/2012 e
do art. 207, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, tendo em
vista o ressarcimento citado no item 3.1.9 da ITC 255/13;
3. Julgar as presentes contas irregulares, na forma do art. 84,
inciso III, alínea ‘e’ da LC 621/12, condenando o responsável, Sr.
José de Oliveira Camillo, à devolução dos valores indevidamente pagos, apontados no item 3.1.9 da ITC 255/13, no total de R$
1.514.690,40 (um milhão quinhentos e quatorze mil seiscentos e
noventa reais e quarenta centavos), equivalentes a 836.244,91
VRTEs, aplicando-lhe multa individual correspondente a 10.000
VRTEs, nos termos do art. 62 e na forma do art. 96, inc. II e III,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável
à época dos fatos apurados;
4. Aplicar ao responsável a sanção prevista no art. 99 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável à época dos
fatos apurados, qual seja, a pena de inabilitação para exercício
de cargo em comissão ou função de confiança na administração Estadual ou Municipal, pelo prazo de 5 (cinco) anos;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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
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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-800/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3649/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: MESES 13 E 14
DE 2013
RESPONSÁVEL - PEDRO VALANI DA CRUZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: MESES 13 E
14 DE 2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3649/2014 de omissão no
encaminhamento da prestação de contas relativo aos meses 13 e 14
do exercício 2013 – Cidades Web pela Câmara Municipal de Castelo,
sob responsabilidade do Sr. Pedro Valani da Cruz.
Em 29/05/2014, a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 422/2014 (fl. 01), sugerindo a notificação do gestor supracitado, face omissão dos dados
referentes aos meses 13 e 14 do exercício 2013 – Cidades Web.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por
meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 124/2014 (fl. 29),
sugeriu o arquivamento dos autos, considerando que a omissão
na Prestação de Contas Bimestral dos meses 13 e 14 do exercício
2013 da Câmara Municipal de Castelo foi saneada, tendo em vista a
homologação do mês 14/2013, atendendo assim ao Termo de Notificação nº 1356/2014. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério
Público Especial de Contas (fl. 34).
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-3649/2014,
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, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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
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-801/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2631/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - ADILSON AVELINA DOS SANTOS
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ADVOGADO - IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR (OAB/ES Nº
14.055)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/399, da Câmara Municipal de Cariacica, do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Adilson Avelina dos Santos – Presidente.
Conforme se verifica da Instrução Contábil Conclusiva ICC
141/2014, fls. 375/381, elaborado pela 3ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
3 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Cariacica – Exercício de 2012, formalizada de acordo com a
Resolução TC 182/02 e alterações posteriores.
Considerando o saneamento dos indicativos de irregularidades apontados no RTC 35/2014, opina-se no sentido de julgar REGULARES
as contas do exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor
Adilson Avelina dos Santos, conforme dispõem o inciso I2, art. 84,
da Lei Complementar 621/2012 e o art. 1613, do Regimento Interno. Por conseguinte, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO PLENA
aos responsáveis, de acordo com o art. 854, da Lei Complementar
621/2012 e com o parágrafo único5, art. 61, do Regimento Interno.
Não obstante a opinião pela regularidade das contas, sugere-se RECOMENDAR6, à administração atual da Câmara que:
- proceda a conferência das peças contábeis, bem como dos documentos necessários à análise da prestação de contas anual, nos
termos da legislação vigente.
Em sede de Instrução Técnica Conclusiva, o NEC, por meio da ITC
6716/2014, manifestou-se nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 141/2014
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 Adilson Avelina dos Santos – Presidente, frente à
Câmara Municipal de Cariacica, 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.
Por oportuno, sugere-se a RECOMENDAR ao atual gestor da Câmara
de Cariacica que:
- proceda a conferência das peças contábeis, bem como dos documentos necessários à análise da prestação de contas anual, nos
termos da legislação vigente.
Seguindo-se o trâmite regimental, foram encaminhados os autos ao
ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas, que
se manifestou nos seguintes termos:
Denota-se da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 141/2014 e
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 6716/2014, exaradas,
respectivamente pela 3ª Secretaria de Controle Externo e Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que os indicativos de
irregularidade apontados pelo corpo técnico no Relatório Técnico
Contábil – RTC 35/2014 e na Instrução Técnica Inicial – ITI
149/2014 (2.3.1 – Ausência de identificação dos assinantes nos
demonstrativos contábeis; 3.1.1 – Divergência no valor da Despesa
Total Realizada; 3.2.1 – Ausência de Conciliação Bancária na conta 17.988.221 – Banestes S/A; e, 3.2.2 – Ausência de Conciliação
dos saldos bancários e dos respectivos extratos do encerramento do
exercício), restaram afastados pela Unidade Técnica depois de contrapostas as justificativas apresentadas pelo interessado.
Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual, consta
das referidas peças, que o órgão jurisdicionado observou rigorosamente os preceitos constitucionais relativos aos gastos totais e
individuais com subsídio de vereadores (art.29, incisos VII e VI,
da CF), do Poder Legislativo (art.29-A e incisos, da CF) e folha de
pagamento (art.29-A, § 1º, da CF), bem como as normas de gestão
fiscal, em especial, aquelas referentes aos limites de despesa com
pessoal (arts. 19, 20 e 22, LRF) e gastos em final de Mandato (art.
42 da LRF).
Posto isso, opina o Ministério Público de Contas para que seja a
prestação de contas em exame julgada REGULAR, com fulcro no
art. 84, I, da Lei Complementar nº. 621/12, dando-se quitação ao
responsável, bem assim, seja expedida a recomendação sugerida na
fl. 390 da ITC 6716/2014.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que:
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este Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas do senhor Adilson Avelina dos Santos – Presidente, frente à Câmara Municipal
de Cariacica, 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; e
seja RECOMENDADO ao atual gestor da Câmara Municipal de Cariacica que proceda à conferência das peças contábeis, bem como
dos documentos necessários à análise da prestação de contas anual,
nos termos da legislação vigente.
Posteriormente à 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-2631/2013,
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:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Cariacica, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. Adilson Avelina dos Santos, dando-lhe a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Cariacica
que proceda à conferência das peças contábeis, bem como dos documentos necessários à análise da prestação de contas anual, nos
termos da legislação vigente;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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
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-805/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2983/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEIS - ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, OBERACY EMMERICH JÚNIOR E ANDRÉ ALBUQUERQUE GARCIA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria de
Estado da Justiça, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Ângelo Roncalli de Ramos Barros
(01/01/2012 a 16/01/2012 – 01/02/2012 a 17/09/2012),
Oberacy Emmerich Júnior (17/01/2012 a 31/01/2012) e
André Albuquerque Garcia (18/09/2012 a 31/12/2012), encaminhada tempestivamente a este Tribunal.
Os documentos apresentados, foram analisadas no corpo da Instrução Contábil Conclusiva ICC n. 139/2014, pela 2ª Secretaria de Controle Externo, que concluiu pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual, nos termos seguintes:
C – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, tendo em vista que todos os indícios de irregularidades apresentados na ITI nº 004/2014 foram afastados, sugerimos que, quanto ao aspecto contábil, a Prestação de Contas Anual
da Secretaria de Estado da Justiça, exercício 2012, que teve
como responsáveis os senhores Ãngelo Roncalli de Ramos Bar-
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ros, Oberacy Emmerich Junior e André Albuquerque Garcia e
foi encaminhada pelo senhor Sérgio Alves Pereira, seja considerada regular.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n.
7035/2014, manifestando-se pela REGULARIDADE da Prestação
de Contas Anual com QUITAÇÃO ao responsável:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 139/2014 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, concluiu-se opinando por Julgar REGULARES as
contas dos senhores Ângelo Roncalli de Ramos Barros – Secretário de Estado da Justiça (01/01/2012 a 16/01/2012 – 01/02/2012
a 17/09/2012), Oberacy Emmerich Júnior – Secretário de Estado
da Justiça (17/01/2012 a 31/01/2012) e André Albuquerque Garcia – Secretário de Estado da Justiça (18/09/2012 a 31/12/2012),
frente à Secretaria de Estado de Justiça, no exercício de 2012, na
forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando pela quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de f. 135,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, acolheu o
posicionamento da Área Técnica, nos seguintes termos:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a presente
prestação de contas julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, I, da
Lei Complementar nº 621/2012, expedindo-se quitação aos responsáveis.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS referente ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Ângelo Roncalli de
Ramos Barros, Oberacy Emmerich Júnior e André Albuquerque Garcia, dando-se quitação aos gestores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2983/2013,
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 catorze, à unanimidade, julgar regulares as
contas da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, sob a responsabilidade dos Srs. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Oberacy Emmerich Júnior e André Albuquerque Garcia, referentes ao exercício de
2012, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader. 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-807/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7089/2001
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA (EXERCÍCIOS
1999 E 2000)
RESPOPNSÁVEL - JORGE ALBERTO ANDERS
ADVOGADO - JOÃO BATISTA CERUTI PINTO (OAB/ES Nº.
1.785)
EMENTA AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA - EXERCÍCIOS 1999
E 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - 1) QUI-
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TAÇÃO - SANEAMENTO - 2) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata o presente processo de quitação do débito de 1.500 (hum mil
e quinhentos) VRTE, referente à multa imputada ao Sr. JORGE ALBERTO ANDERS, nos termos do Acórdão TC 051/2012 (fls. 247/253
do processo TC 7089/2001).
Conforme Termo de Verificação n.º 014/2012, atesta a Secretaria do
Ministério Público de Contas a quitação da dívida tempestivamente
em 20/03/2012 (fls. 266), conforme comprovantes juntados às fls.
262 e 268.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano
Vieira, se manifesta pela quitação dos autos em tela, sem, contudo,
prover-lhe o saneamento, nos termos do Parecer de fls. 270/278.
É o relatório. Passo a fundamentar.
O representante do Ministério Público de Contas pugna pela quitação
sem saneamento por entender que não há previsão legal de saneamento do processo na hipótese dos presentes autos. Isto porque o
responsável foi condenado em face da existência de diversas irregularidades, nos termos do Acórdão 051/2010. E, de acordo com o
art. 57, § 2º, da LC 32/93, então vigente, a única possibilidade de
saneamento ocorre quando houver liquidação tempestiva do débito,
ainda assim, se o tribunal tiver reconhecido a boa-fé e não houver
sido observada outra irregularidade.
Ocorre que o novo Regimento Interno, Resolução TC 261/2013, confere aos jurisdicionados com condenação neste Tribunal, transitada
em julgado até 07 de junho de 2013, a prerrogativa de prover o
pagamento do débito em até 180 dias para que lhe seja conferida
a quitação acompanhada do saneamento, conforme transcrito a seguir:
Art. 481. Nos processos com trânsito em julgado até a publicação
desta Resolução o responsável ou interessado que quitar integralmente o débito ou multa, no prazo de até cento e oitenta dias, a
partir da publicação desta Resolução, saneará o processo, se não
houver sido observado dolo ou má-fé”.
Considerando que anteriormente os processos não estavam sendo
instruídos para a apuração de existência de dolo ou má-fé e nem
mesmo era feita uma análise subjetiva da conduta do gestor, entendo que o TCEES deve promover o saneamento dos feitos que preencham os requisitos descritos na Resolução TC 261/2013.
O Termo de Verificação 014/2012, de fls. 266/267, acompanhado do
DUA n.º 1273095275, demonstra a quitação do débito, devidamente atualizado, de responsabilidade do Sr. Jorge Alberto Anders, em
cumprimento ao Acórdão TC 051/2012.
Isto posto, discordando do representante do Ministério Público de
Contas, Procurador Luciano Vieira, VOTO, com base no art. 148 da
LC 621/2012 c/c art. 481do Regimento Interno do TCEES, por dar
QUITAÇÃO ao Sr. Jorge Alberto Anders, em relação aos atos analisados no Acórdão TC 051/2012, provendo-lhe o SANEAMENTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7089/2001,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do voto da
Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Dar quitação ao Sr. Jorge Alberto Anders, em relação aos atos
analisados no Acórdão TC 051/2012, provendo-lhe, pois, o devido
saneamento;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de setembro 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 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-808/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4829/2001
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SESP
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL (EXERCÍCIOS 2000 E 2001)
RESPOPNSÁVEL - LUIZ CARLOS NUNES
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2000 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Auditoria Especial realizada na Secretaria de Estado
da Segurança Pública – SESP, quanto à Concorrência Pública n.
01/2000, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e de
serviços de informática para implantação da rede local da Polícia
Civil.
O certame foi vencido pela empresa DECVIT Computadores e
Rede Ltda-ME, sendo a contratação realizada com recursos federais,
oriundos do Convênio n. 79/2000, no montante de R$ 1.818.950,00,
e com contrapartida estadual, na quantia de R$ 363.790,00.
O Relatório de Auditoria (f. 1/5) apurou as seguintes irregularidades:
1. pagamento a maior de R$ 304.425,00, em relação ao preço de
mercado;
2. entrega de equipamentos com especificação inferior à licitada;
3. pagamento anterior à entrega;
4. aquisição de equipamentos desnecessários;
5. nota fiscal apresentando três preços distintos para a mesma impressora;
6. assistência técnica ineficiente.
A área técnica emitiu a Manifestação Técnica Preliminar n.
596/2013 (f. 87/117), opinando pela incidência da prescrição
sobre os indícios de irregularidade, com fundamento nos artigos 373
e 375 do Regimento Interno.
O corpo técnico observou que a suspeita de superfaturamento foi
afastada pelo TCU, nos termos do Acórdão n. 5327/2010 – 2ª
Câmara, em razão da inadequação do parâmetro utilizado, correspondente a preços constantes de anúncios de jornais, que não continham as mesmas condições do objeto licitado, como origem dos
componentes, prazo de garantia e assistência técnica.
Sendo assim, o setor técnico constatou que nenhum dos fatos questionados implicava prejuízo financeiro ao Erário, incidindo, portanto,
o efeitos do decurso do prazo de 5 (cinco) anos sobre a pretensão
punitiva deste Tribunal:
Tendo em vista que o Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre a Concorrência Pública nº 001/2000 por meio do Acórdão nº5327/2010 – 2ª Câmara, torna-se desnecessária a remessa
dos autos ao TCU determinada pelo Conselheiro Relator à época
(01/08/05), bem como improducente a elaboração de Instrução
Técnica Inicial para a citação dos responsáveis solicitada pela Secretaria Geral de Controle Externo.
Nesse caso, considerando que não prosperou a hipótese de “superfaturamento”, conforme Acórdão nº 5327/2010 – 2ª Câmara, e que
as demais irregularidades apontadas pela equipe de auditoria do
TCEES não representaram, desde o inicio, hipóteses de imputação
de débito e expedição de recomendações ao gestor para o exato
cumprimento da lei, sugere-se o encaminhamento do presente
processo para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas para elaboração da Instrução Técnica Conclusiva,
nos termos dos arts. 316, parágrafo único e 319, da Resolução TC
Nº 261/2013, podendo o processo ser extinto, com base nos arts.
373 e 375 do Regimento Interno.
Mesmo concordando com os fundamentos contidos na MTP n.
596/2013, a Instrução Técnica Conclusiva n. 3579/2014 (f.
119/126) sugeriu o ARQUIVAMENTO do feito, em observância aos
artigos 207, inciso III, e 330, inciso IV, do Regimento Interno, uma
vez que o processo exauriu seu objetivo, não tendo apurado infração à norma legal ou regulamentar, sendo, ainda, improducente a
citação:
Deste modo, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União já
se manifestou sobre a Concorrência Pública nº 001/2000 por meio
do Acórdão TCU nº 5327/2010 – 2ª Câmara, descaracterizando o
débito relativo ao suposto superfaturamento objeto de apontamento
pela auditoria especial desta Corte de Contas, corroboramos com o
entendimento esposado na MTP 596/2013 da 2ª Secretaria de Controle Externo (fls. 87/91) de ser desnecessária a remessa dos autos
ao TCU, determinada pelo Conselheiro Relator do TCEES à época
(fls. 81), bem como improducente a elaboração de Instrução Técnica Inicial para a citação dos responsáveis solicitada pela Secretaria
Geral de Controle Externo (fls. 85).
Feitas essas considerações, sugerimos o arquivamento do processo
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com base no artigo 207, inciso III1 c/c 330, inciso IV2 da Resolução
261/2013 desta Corte de Contas.
3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises procedidas e as motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Auditoria Especial
realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, em
cumprimento ao Plano de Auditoria nº 14/2001, de 11/07/2001, em
que restou determinado por parte desta Corte de Contas a elaboração da Instrução Técnica Inicial referente ao suposto superfaturamento do procedimento licitatório para aquisição de equipamentos
de informática objeto da concorrência pública 001/2000, realizado
pela SESP com recursos transferidos pelo Ministério da Justiça, por
intermédio do Convênio nº 79/2000, sugere-se o ARQUIVAMENTO
do feito com fundamento no art. 207, III, c/c art. 330, IV da Resolução 261/2013 do TCEES.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 129/130, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opinou pela incidência da prescrição sobre todos os indícios de irregularidade apontados.
Acrescentou que a Ação de Improbidade, proposta pelo Ministério
Público Federal acerca da licitação, resultou na condenação do proprietário da empresa contratada ao pagamento de multa, além de
outras sanções, sem ressarcimento:
Examinando-se os autos, depreende-se que a matéria foi objeto de
análise tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelo Ministério Publico Federal.
No âmbito do TCU, as irregularidades constatadas pela equipe de
auditoria foram afastadas6. Quanto à ação de Improbidade, interposta pelo MPF, a magistrada Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand julgou procedente em parte a matéria suscitada, imputando
penalidade apenas ao proprietário da empresa DEPCVIT Computadores e Rede Ltda – ME.
Ante o exposto, considerando que o TCU não vislumbrou dano ao
erário na contratação dos equipamentos e serviços de informática,
bem como que não há indício de dano decorrente das irregularidades remanescentes, todas referentes aos exercícios de 2000 e 2001,
manifesta-se o Ministério Público de Contas pela decretação da
prescrição da pretensão punitiva, com consequente arquivamento
dos autos, nos termos do art. 71 da LC n. 621/12 c/c 330, III, art.
375 da Res. TC n. 261/13.
É o breve relatório.
A Lei Complementar n. 621/2012 determina, em seu art. 71, que a
pretensão punitiva desta Corte prescreve em 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato, ressalvados os casos de apuração de
danos ao poder público:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de
prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas.
Considerando que a questão do superfaturamento foi apreciada pelo
Tribunal de Contas da União, sendo afastada, e que os fatos impugnados não importam em ressarcimento, referindo-se aos exercícios
de 2000 e 2001, resta evidente o transcurso do prazo prescricional,
sem a superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 71, § 2º, inciso II, da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO quanto aos fatos apurados nos presentes autos, relativos
à Concorrência Pública n. 01/2000, realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, com a consequente extinção do
processo com resolução do mérito.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4829/2001,
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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 catorze, à unanimidade, reconhecer a prescrição
quanto aos fatos apurados, nos presentes autos, relativos à Concorrência Pública n. 001/2000 realizada pela Secretaria de Estado
de Segurança Pública – SESP, extinguindo-se o processo com
resolução do mérito e, arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader. 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-075/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2321/2006 (APENSOS: TC-671/2005, TC1395/2005 E TC-1217/2011)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - RUZERTE DE PAULA GAIGHER
ADVOGADO - IVALDO MARQUES FREITAS JUNIOR (OAB/ES Nº
9.073)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2004 PREFEITO: RUZERTE DE PAULA GAIGHER - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - PROVIMENTO PARCIAL - AFASTAR
IRREGULARIDADE DO ITEM 2 DO PARECER PRÉVIO TC066/2006 - MANTER REJEIÇÃO DAS CONTAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Ruzerte de Paula Gaigher, Prefeito Municipal de Alfredo Chaves no exercício de 2004, em face do Parecer Prévio TC
066/2006, prolatado nos autos do Processo TC 1395/2005 (fls.
628/631), que considerou irregulares as contas apresentadas, recomendando a sua rejeição pelo Poder Legislativo Municipal, tendo em
vista os seguintes procedimentos:
Ausência de extratos e conciliações bancárias das contas do Banestes (7.401.953; 7.475.262; 7.631.963; 7.508.625; 9.043.373;
9.611.500; 8.751.380 e 8.495.665), do Banco do Brasil ( 283.1414; 58.021-X; 5.324-4; 5.493-3; 5.494-1; 5495-X e 7.273-7) e da
Caixa Econômica Federal nº 6.000122-5 – descumprimento do artigo 127, inciso VII, da Resolução TC-182/2002;
Ausência de extrato da conta denominada ‘Auxiliar’, cujo saldo contábil é da ordem de R$ 7,49- infringência ao artigo 127, inciso VII,
da Resolução TC 182/2002;
Ausência de conciliação bancária da conta do Banco do Brasil (Prefeitura) nº 7293-1, podendo ter acarretado divergência entre o extrato bancário da referida conta (saldo de R$ 2.036,82) e o apresentado no documento denominado fluxo de caixa (R$ 1039,44);
Divergência, no montante de R$ 17.570,18, entre os saldos da rewww.tce.es.gov.br
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ceita orçamentária arrecadada apresentados nos demonstrativos
contábeis;
Divergência, no montante de R$ 779.674,12, entre o saldo para o
exercício seguinte, constante na PCA/2003, anexo 17, e o saldo do
exercício anterior do Anexo 17 da PCA/2004.
Diante da interposição do presente Recurso de Reconsideração, os
autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo,
onde foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso 291/2006
(fls. 54/65 dos autos), que opinou pelo conhecimento do recurso,
bem como pelo acolhimento da preliminar de nulidade do feito por
falta do necessário julgamento conjunto entre o processo de auditoria com o processo de contas, entendimento corroborado pela
Procuradoria de Justiça de Contas (fls. 69/71).
Funcionando como Conselheiro Relator em substituição, proferi
Voto (fls. 76/80) discordando do entendimento da Área Técnica,
opinando pelo conhecimento do presente Recurso de Consideração,
pois, embora o Regimento Interno desta Corte de Contas então vigente, em seu art. 137, falasse em julgamento conjunto dos processos referentes ao Relatório de Auditoria e à Prestação de Contas,
haja vista a presunção disposta nos artigos 126 e 128, que consiste
na emissão de Parecer Prévio instruído com informações contidas
no Acórdão de julgamento do Relatório de Auditoria que refletiriam
neste, tal reflexo reportava-se somente à inconsistências referentes aos atos de gestão, não alterando, no entanto, o entendimento
quanto ao aspecto contábil.
Tal entendimento foi acolhido pelo Plenário desta Corte de Contas
(Decisão TC-0641/2008 - fl. 81).
Consequentemente, os autos retornaram à 8ª Secretaria de Controle Externo para análise. Verificando que a matéria meritória possuía
aspectos contábeis, esta encaminhou os autos à 6ª Secretaria de
Controle Externo.
A partir do cotejo das justicativas apresentadas em sede recursal, a
6ª Secretaria de Controle Externo afastou a irregularidade constante do item 2 - Ausência de extrato da conta denominada ‘Auxiliar’,
cujo saldo contábil é da ordem de R$ 7,49- infringência ao artigo
127, inciso VII, da Resolução TC 182/2002 - mantendo todas as
demais inconsistências (Manifestação Contábil de Recurso MCR
53/2008 - fls. 88/98).
Tal opinamento foi corroborado pela 8ª Secretaria de Controle Externo (Instrução Técnica de Recurso 76/2010 - fls. 103/106)
e pelo Ministério Público de Contas (Parecer PPJC 3690/2010 fls. 111/114), e, posteriormente, acolhido pelo Conselheiro Relator
(Voto às fls. 119/136) e pelo Parecer Prévio TC 075/2010 (fls.
137/141).
Foram interpostos embargos de declaração (fls. 01/05 do Processo
TC 1217/2011), com o objetivo de suprir a omissão do Parecer Prévio nº 075/2010, tendo em vista que, conforme alegado, esta Corte
de Contas, ao apreciar o recurso de reconsideração, não se pronunciou sobre as preliminares arguidas.
A questão foi apreciada no Parecer Prévio TC 069/2011 (fls.
16/18 do processo TC 1217/2011), que acolhendo o voto do Conselheiro Relator, conheceu os embargos declaratórios, para o fim de
declarar a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao Voto
(fls. 76/80 do Processo TC 2321/2006).
Em seguida, os autos foram apreciados pelo então Conselheiro Relator (fl. 30 do Processo TC 2321/2006), o qual determinou a análise
e emissão de nova Instrução Técnica acerca das preliminares suscitadas e argumentos de mérito colacionados pelo Recorrente.
Os autos retornaram, portanto, à 8ª Secretaria de Controle Externo
para análise. Mediante a Intrução Técnica de Recurso 162/2012
(fls. 190/193), opinou-se pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração ratificando-se as Instruções Técnicas Recursais ITR
291/2006 e ITR 76/2010, para opinar pelo acolhimento da nulidade
que fora suscitada em face da ausência de julgamento conjunto entre o processo de auditoria e o de prestação de contas e, quanto ao
mérito, pelo provimento parcial do Recurso de Reconsideração, para
o fim de afastar a irregularidade constante do item “2” do Parecer
Prévio 066/2006, mantendo-se todas as demais irregularidades.
Mediante o Parecer PPJC 1470/2014 (fls. 202/205), da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o
Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento do
recurso, pelo afastamento das preliminares suscitadas, e, no mérito, acompanhando o entendimento exarado na MCR 53/2008, pelo
provimento parcial ao recurso mantendo, contudo, a rejeição das
contas.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Parecer PPJC 1470/2014 do douto Órgão Ministerial de Contas
contém análise minuciosa e completa das preliminares suscitadas,
assim como do mérito deste processo, ao reportar-se à Manifestação
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Contábil de Recurso MCR 53/2008.
Dessa forma, acolho integralmente os argumentos e fundamentos
contidos no Parecer e na Manifestação Contábil em referência, tomando-os como razão de decidir, e passando, portanto, a transcrevê-los:
- Parecer PPJC 1470/2014
No tocante às preliminares suscitadas, o Ministério Público de Contas acompanha a área técnica no tocante aos itens 1, 2, 3 e 4 da
ITR 291/2006.
No tocante ao item 5. Nulidade do processo por falta do necessário julgamento conjunto entre o processo de auditoria
e o processo de contas, com as vênias de estilo, dissentimos do
entendimento do corpo técnico no que tange a nulidade.
Essa Corte de Contas, em reiterados processos, já tem demonstrado
em afastar o julgamento das contas de governo com atos de gestão,
senão vejamos:
PARECER PRÉVIO TC-050/2013
PROCESSO - TC-1426/2006 (APENSO: TC-792/2006)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2005
RESPONSÁVEL - ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- EXERCÍCIO DE 2005 - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-085/2007 - PARECER PELA APROVAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO REPERCUSSÃO DOS ATOS DE GESTÃO NA PCA - ENTENDIMENTO PACIFICADO APÓS A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/08.
PARECER PRÉVIO TC-056/2013
PROCESSO - TC-3651/2007 (APENSO: TC-1353/2006)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - ADEMAR COUTINHO DEVENS
EMENTA
ADEMAR COUTINHO DEVENS - PREFEITO MUNICIPAL DE
ARACRUZ - EXERCÍCIO DE 2005 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
- CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - DAR PROVIMENTO - TORNAR
INSUBSISTENTE PARECER PRÉVIO TC-082/2009 - REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-079/2007 PARA EXCLUIR OS ATOS
DE GESTÃO - PARECER PELA APROVAÇÃO.
Desse modo, o Ministério Público de Contas rejeita a preliminar
suscitada.
No que tange ao mérito, as manifestações técnico-contábeis constantes na MCR 53/2008, assim concluiu a área técnica:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, recomendamos o provimento parcial do presente recurso, para que seja afastada a irregularidade constante no item 2 do Parecer Prévio n. 066/2006. Quanto às
demais irregularidades somos pela sua manutenção, com base nas
razões aqui expostas, bem como as razões consignadas na MCR n.
53/2008, a qual nos reportamos integralmente.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo
conhecimento do recurso, pelo afastamento das preliminares suscitadas e, no mérito, acompanhando o entendimento exarado na
MCR 53/2008, seja-lhe dado provimento parcial ao recurso mantendo, contudo, a rejeição das contas.
- Manifestação Contábil de Recurso MCR 53/2008
2 – Das irregularidades relacionadas no Parecer Prévio TC066/2006
2.1 – Item 1 (Fls. 629, TC 1395/05)
Irregularidade
Ausência de extratos e conciliações bancárias das contas do Banestes (7.401.953; 7.475.262; 7.631.963; 7.508.625; 9.043.373;
9.611.500; 8.751.380 e 8.495.665) do Banco do Brasil (283.1414; 58.021-X; 5.324-4; 5.493-3; 5.494-1; 5.495-X e 7.273-7) e da
Caixa Econômica Federal nº 6.000122-5 - descumprimento do artigo
127, inciso VII, da Resolução TC-182/2002.
Justificativas (Fls. 21, TC 2321/06)
No Recurso de Reconsideração apresentado pelo Prefeito Municipal
de Alfredo Chaves, Senhor Ruzerte de Paula Gaigher (Fls. 01/33),
justifica-se o seguinte quanto à Irregularidade acima mencionada:
(...)
As falhas apresentadas no envio de extratos e conciliações bancárias, consideradas meramente formais, não autorizam a rejeição das
contas municipais, até porque o guardião máximo da auditoria de
contas estadual não se desincumbiu em orientar antecipadamente
os servidores municipais.
Em relação a ausência de extrato (sic) bancários verificamos, com

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014
exceção das contas 283.141-4 – Banco do Brasil; 8.495.665 – Banestes, que as demais contas bancárias citadas no Processo TC
1395/2005 representam contas com saldo financeiro em 31/12/2005
(sic) com valores zerados.
O fato de apresentarem saldo zerado, refere-se por serem contas
de transferências, como o caso da conta 58.021-X-FUNDEF-FDO,
do Banco do Brasil, e por serem contas de programas específicos,
no caso de convênios onde após a execução e prestação de contas
aos órgãos do Governo Federal e/ou Estadual é devolvida a sobra de
recursos financeiro (sic) se houver. Os extratos bancários de contas
zeradas não fazem parte da pasta de conciliação bancária do mês de
dezembro de 2004.
As contas que apresentam saldo bancário, não houve possibilidade
de ter acesso aos arquivos da Prefeitura Municipal para a retirada de
fotocópia dos extratos.
O Recorrente apresenta em anexo o Fluxo de Caixa emitido pelo
sistema informatizado de contabilidade onde se encontram todas as
contas bancárias com suas respectivas movimentações.
(...)
As divergências mencionadas nestes itens são passivas (sic) de análise, por se referirem a dados do balanço de 2004, e conseqüentemente por outra administração, sendo que é de responsabilidade da
administração atual (2005-2008) proceder o fechamento do Balanço
de 2004 e encaminhá-lo ao Tribunal de Contas Estadual.
Documentos de suporte às Fls. 38/40
Análise das justificativas e dos documentos apresentados
Foi apresentado às Fls. 38/40 dos autos documento denominado
“Fluxo de Caixa no período de 01/12/2004 a 31/12/2004”, onde
constaram informações sobre saldos anteriores, movimentações
(entradas e saídas) e saldos em 31/12/04 das contas bancárias no
Banco do Brasil, BANESTES e Caixa Econômica Federal. O citado
documento evidenciou que as contas 283.141-4 do Banco do Brasil e 8.495.665 do Banco BANESTES S.A. apresentaram saldo em
31/12/04, respectivamente de R$ 1.522,00 e R$ 18.951,23, sendo que as demais contas mencionadas no item 1 do Parecer Prévio TC 066/2006 (7.401.953; 7.475.262; 7.631.963; 7.508.625;
9.043.373; 9.611.500 e 8.751.380 do BANESTES; 58.021-X; 5.3244; 5.493-3; 5.494-1; 5.495-X e 7.273-7 do Banco do Brasil e conta
nº 6.000122-5 da Caixa Econômica Federal), apresentaram saldos
zerados em 31/12/04. Não foram apresentados os extratos bancários respectivos, comprobatórios das informações constantes do
mencionado documento, nem mesmo as respectivas conciliações
bancárias, o que representa infringência ao artigo 127, inciso III,
alínea “c”, da Resolução TC 182/2002 e alterações posteriores.
Cabe mencionar que antes da alteração na redação do Art. 127 do
Regimento Interno desta Corte de Contas, onde ficou explícita a
exigência da conciliação dos saldos bancários e dos respectivos extratos do encerramento do exercício, inclusive das contas com saldo
contábil e bancário zerado, já era praxe a solicitação dos citados
documentos pelos técnicos deste Tribunal, por ocasião da análise da
Prestação de Contas Anual. Vale enfatizar que os extratos bancários
com saldo zerado e as conciliações bancárias com saldo contábil
zerado, por natureza intrínseca, compõem a verificação das disponibilidades financeiras, constituindo-se em contas do Prefeito.
Transcreve-se a seguir, para melhor entendimento da matéria, a redação da alínea “c”, do inciso III, do Artigo 127 da Resolução TC
182/2002 e, também, a redação anterior referente à exigência de
encaminhamento das conciliações bancárias e extratos respectivos
(antigo inciso VIII do Artigo 127 do Regimento Interno):
Redação Atual:
Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:
I – (...)
II – (...)
III – termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável, evidenciando: (Redação dada pela Resolução TCEES nº 217, de 6.3.2007
- DOE 12/12/2007 )
a) (...)
b) (...)
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) (...)
Redação Anterior:
Art. 127. Constituirão as contas do Prefeito:
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
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VI – (...)
VII – (...)
VIII - conciliações dos saldos bancários e respectivos extratos, bem
como o termo de verificação de caixa;
(...)
Diante do exposto, considera-se mantida a Irregularidade.
2.2 – Item 2 (Fls. 629, TC 1395/05)
Irregularidade
Ausência de extrato da conta denominada “Auxiliar”, cujo saldo contábil é da ordem de R$ 7,49 - infringência ao artigo 127 inciso VII,
da Resolução TC-182/2002.
Justificativas (Fls. 21/22, TC 2321/06)
(...)
Acosta, ainda, o extrato contábil da conta Auxiliar com o saldo de R$
7,49 e a respectiva conciliação bancária. Cabe ressaltar que a conta
“Auxiliar” é uma conta contábil, com finalidade de receber lançamentos a Débito e a Crédito das despesas extra-orçamentária (sic).
Documentos de suporte às Fls. 41/51
Análise das justificativas e dos documentos apresentados
Foi apresentado às Fls. 41 dos autos documento denominado “Fluxo
de Caixa no período de 01/12/2004 a 31/12/2004”, onde constaram
informações sobre saldo anterior, movimentações do mês (entradas
e saídas) e saldo em 31/12/04 da conta Auxiliar. Constatou-se, ainda, o envio de peça contábil denominada “Extrato/Razão Bancário
referente ao período de 01/12/2004 a 31/12/2004” (Fls. 42/50),
acompanhada pela “Conciliação Bancária” respectiva, às Fls. 51 dos
autos.
Entendem-se como plausíveis as justificativas apresentadas pelo
recorrente, tratando-se a denominada conta “Auxiliar” de registro
de despesas extra-orçamentárias e não de conta representativa de
disponibilidades. Trata-se ainda de valor irrelevante (R$ 7,49) comparativamente ao Total do Ativo Real Líquido (R$ 893.509,76) e que
em termos contábeis representa impacto patrimonial pouco representativo.
Diante do apresentado, considera-se afastada a Irregularidade.
2.3 – Item 3 (Fls. 629, TC 1395/05)
Irregularidade
Ausência da Conciliação Bancária da conta do Banco do Brasil (Prefeitura) nº 7.293-1, podendo ter acarretado divergência entre o extrato bancário da referida conta (saldo de R$ 2.036,82) e o apresentado no documento denominado Fluxo de Caixa (R$ 1.039,44).
Justificativas (Fls. 22, TC 2321/06)
(...)
Segue ainda, conciliação bancária da conta 7.293-1, emitida pelo
sistema informatizado de contabilidade, afim de comprovação da
divergência entre os saldos mencionados neste item.
Documentos de suporte às Fls. 38/40
Análise das justificativas e dos documentos apresentados
Constatou-se às Fls. 38/40 dos autos documento denominado “Fluxo
de Caixa no período de 01/12/2004 a 31/12/2004”, onde constaram
informações sobre saldo anterior, movimentações do mês (entradas
e saídas) e saldo em 31/12/04 da conta bancária nº 7.293-1 do Banco do Brasil, no qual apurou-se um saldo de R$ 1.039,44.
Não foi encaminhada a esta Corte de Contas a Conciliação Bancária,
conforme afirmou o recorrente.
O saldo apurado no documento contábil mencionado acima (R$
1.039,44) diverge do que foi verificado no extrato bancário apresentado às Fls. 281 do Processo TC 1395/05 – Prestação de Contas
Anual – Exercício 2005 (R$ 2.036,82). Esta divergência somente
poderia ser justificada pela análise da Conciliação Bancária.
Diante do exposto, considera-se mantida a Irregularidade.
2.4 – Item 4 (Fls. 629, TC 1395/05)
Irregularidade
Divergência, no montante de R$ 17.570,18, entre os saldos da Receita Orçamentária Arrecadada apresentados nos demonstrativos
contábeis.
Justificativas e/ou documentos apresentados
Não foram apresentadas justificativas e/ou documentos referentes à
Irregularidade mencionada (item 4 do Parecer Prévio TC 066/2006).
Considerações sobre o Item
Diante da ausência de justificativas e/ou documentos quanto ao
item 5 do Parecer Prévio TC 066/2006, considera-se mantida a
Irregularidade.
2.5 – Item 5 (Fls. 629, TC 1395/05)
Irregularidade
Divergência, no montante de R$ 779.674,12, entre o saldo para o
exercício seguinte, constante na PCA/2003, anexo 17, e o saldo do
exercício anterior do Anexo 17 da PCA/2004.
Justificativas e/ou documentos apresentados
Não foram apresentadas justificativas e/ou documentos referentes à
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Irregularidade mencionada (item 5 do Parecer Prévio TC 066/2006).
Considerações sobre o Item
Diante da ausência de justificativas e/ou documentos quanto ao
item 5 do Parecer Prévio TC 066/2006, considera-se mantida a
Irregularidade.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação da
Área Técnica contida na Manifestação Contábil de Recurso MCR
53/2008 e o opinamento do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Pelo conhecimento do recurso.
3.2 Pelo afastamento das preliminares suscitadas pela defesa.
3.3 Pelo provimento parcial do presente recurso, para que seja
afastada a irregularidade constante do item “2” do Parecer Prévio
066/2006, mantendo-se as demais irregularidades e, consequentemente, a rejeição das contas.
Dê-se ciência ao recorrente.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2321/2006,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, preliminarmente,
conhecer do Recurso de Reconsideração, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformulando o Parecer Prévio TC-066/2006 para
excluir a irregularidade constante do item 2 – “ausência de extrato
da conta denominada ‘auxiliar’, cujo saldo contábil é da ordem de R$
7,49”, mantendo-se as demais irregularidades e, por conseguinte,
a Rejeição das contas, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos do
artigo 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-809/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3698/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO FOSSE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º AO 6º BIMESTRES DE 2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral –
PCB relativo ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestres e meses 13 e 14, exercício 2013, da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro por meio do
sistema informatizado denominado LRFWeb.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 538/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, senhor
Sebastião Fosse.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 676/2014
(fl. 2), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos dados faltantes - Termo de Notificação No 1138/2014 (fl.3). As informações foram
prestadas (fl.06/23) e os autos encaminhados à Secretaria-Geral de
Controle Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo de Omissão
(fl.25).
Ao manifestarem-se nos autos, os Auditores de Controle Externo – Rubens César Baptista de Almeida, coordenador da 6ª SCE e Paulo Roberto das Neves, Secretário da 6ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 115/2014 (fl.26), constataram que os dados
foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo
TC 3698/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer MMPC (fl 29), da
lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº
115/2014 e no Parecer do MMPC (fl.29).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, 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-3698/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação 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-913/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3627/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º, 5º E 6º
BIMESTRES E MESES 13 E 14/2013
RESPONSÁVEL - EDIVALDO ROCHA SANTANA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14/2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo ao 4º, 5º, 6º e 13 e 14 meses de 2013 da Prefeitura Municipal
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de Ponto Belo por meio do sistema informatizado denominado LRFWeb.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº
637/2014 opinando pela notificação do responsável, senhor Edivaldo
Rocha Santana.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 949/2014
(fl. 6), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos dados faltantes - Termo de Notificação No 1597/2014 (fl.7). As informações foram
prestadas (fl.09/25) e os autos encaminhados à Secretaria-Geral de
Controle Externo para instrução técnica (fl.27).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Fabiana
Pereira Azevedo Xavier, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão
– RCO No 91/2014 (fl.28), constatou que os dados foram recebidos,
atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3627/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC 2960/2014
(fl 41), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante o envio das
prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº
91/2014 e no Parecer PPJC 2960/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, 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-3627/2014,
ACORDAM 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, arquivar os
presentes autos, em razão 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, de responsabilidade do Sr. Edivaldo
Rocha Santana, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação 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.
Sala das Sessões, 22 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-914/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-219/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os autos de representação oferecida pela empresa Trivale Administração Ltda., com pedido de provimento liminar cautelar inaudita
altera parte, em face de possíveis irregularidades constantes do Edital
de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Fundão, tendo por objeto a “contrataDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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ção de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de
Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos com
fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, Óleo Diesel,
Arla 32 e Diesel S-10, necessários para o abastecimento da frota municipal, durante o período de 12 (doze) meses para o ano de 2014,
por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento
magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada
de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para
veículos e máquinas pertencentes à frota municipal e veículos lotados
(...)”.
A medida cautelar pleiteada não foi concedida em razão da ausência de
requisito legal – “fumus boni iuris”, conforme disposto no art. 124 da
Lei Complementar nº 621/2012 (DECM 33/2014 – f. 69-74).
A Prefeita do Município de Fundão foi notificada e manifestou-se à f.
81-84.
Em seguida, a 4ª Secretaria de Controle Externo exarou Manifestação
Técnica (MTP 73/2014 – f.88-93) opinando pela remessa dos autos ao
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC para elaboração da competente Instrução Técnica Conclusiva, tendo em vista a
improcedência da Representação e a lacuna regimental em adotá-la
nos termos do rito sumário.
Desta forma, o NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
1311/2014 (f.99-102) opinando pela improcedência da Representação,
tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade.
No mesmo sentido o Ministério Público opinou por meio do Parecer
PPJC 3034/2014, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira (f. 107-108).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1311/2014 - f. 99-102) e do Ministério Público
de Contas (PPJC 3034/2014 - f. 107-108), opinando pela improcedência da presente representação, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva –
“(...) 2 - ANÁLISE
Compulsando acuradamente os autos, a 4ª SCE examinou as alegações trazidas pelo Representante em cotejo com os esclarecimentos
apresentados pela responsável pelo certame, à luz da legislação e da
jurisprudência, ocasião em que opinou na forma da Manifestação
Técnica Preliminar MTP 73/2014, cujo teor transcreve-se abaixo:
DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE:
A Representante noticiou a esta E. Corte de Contas o indício de restrição da competitividade no Pregão Presencial n. 01/2014, promovido
pela Prefeitura Municipal de Fundão. Segue excerto:
“Ocorre que, ao analisar o edital do certame verificou-se a existência
de cláusulas restritivas relativas, a saber, exigência de registro no CRA
do local de prestação de serviços como condição de habilitação ou, declaração de que, no caso vencedora, seja inscrita no CRA-ES.”
Foi apontada como restritiva o seguinte item do edital:
“7.2.4.2 Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CRA-ES
(CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO) devidamente atualizada. Se a licitante for de outro Estado, deverá demonstrar sua situação
de regularidade perante o CRA de sua origem e apresentar junto com
a documentação de habilitação, declaração que caso seja a licitante
vencedora providenciará visto junto ao CRA-ES.”
Foi afirmado que a exigência de comprovação de atividade em local
específico para qualificação técnica é vedada. Complementarmente,
defendeu-se a impossibilidade de adotar preterimento de licitantes em
razão de sede ou domicílio.
Conforme as disposições descritas no corpo da Decisão Monocrática
Preliminar DECM 33/2014, o referido item editalício não apresentou
exigências restritivas, visto que a competência para a fiscalização de
exercício da profissão de administrador é do Conselho Regional do local
onde será prestado o serviço.
Foram trazidas, na citada Decisão, as disposições normativas da Lei
4.769/65, alterada pela lei 7.321/85, que dispõem sobre o exercício da
profissão de administrador. Além destas foram apresentadas as normatizações da Resolução Normativa do CFA n. 337/2006, que estabelece o Manual de Responsabilidade Técnica do Administrador, bem
como a Resolução CRA-ES n. 12/2011, que estabelece a emissão da
“Certidão de Visto” para controle sobre os licitantes que não possuem
registro no CRA/ES.
Pelas disposições da Decisão Monocrática Preliminar DECM 33/2014,
bem como nas normas jurídicas acostadas, vê-se que é inquestionável
a obrigatoriedade do registro no Conselho Regional de Administração
do Espírito Santo para que se proceda a execução, neste Estado, dos
serviços licitados.
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Estabelecer como requisito para habilitação o prévio registro no CRA-ES poderia ser interpretado como restrição à competitividade, sendo
vedado conforme art. 3º, §1º, inciso I c/c art. 30, §5º, ambos da Lei
Federal 8.666/93. Ocorre que a Cláusula Editalícia não impôs como
requisito de habilitação o registro no CRA-ES, mas tão só o comprometimento do licitante, cuja sede ou domicílio esteja situada em outro
Estado, em providenciar o Visto no CRA-ES.
Conforme as alegações da Prefeita Municipal, Sra. Maria Dulce Rudio
Soares, os fatos representados não merecem prosperar, tendo em vista ser uma obrigação a ser cumprida somente pelo licitante vencedor,
ou seja, não inibe a participação no referido procedimento licitatório.
Extrai-se o seguinte excerto das alegações da Notificada:
Em suma, em que pese as alegações da representação, a mesma
não merece prosperar, devendo ser mantida a Decisão Monocrática
desta Corte de contas, vez que a exigência de visto (no sentido de
revalidação) no CRA-ES é pertinente e somente será exigido para a
empresa vencedora do certame, não sendo cláusula restritiva ou impeditiva de empresas interessadas na participação da licitação.
O Tribunal de Contas da União, sobre a necessidade de registro no Conselho Regional do local da prestação de serviço possui jurisprudência
no sentido de somente poder ser exigido ao licitante vencedor, na fase
de contratação, como se vê:
Acórdão 4606/2010 – 2ª Câmara, rel. Min. Augusto Sherman
(...) a Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo estabelece em seu artigo
58 que se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer
Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado
a visar, nela, o seu registro. Pelo texto legal identifica-se que a obrigatoriedade do visto se dará para a contratação e assim aplicar-se-ia
apenas ao vencedor. (...)
(...) a jurisprudência desta Corte tem considerado que tal exigência só é cabível quando da contratação. O subitem 9.2.1 do Acórdão
992/2007 - 1ª Câmara, por exemplo, foi bem específico ao determinar
ao Sesc/RS que: abstenha-se de exigir o visto do Crea do local de
realização das licitações de empresas interessadas em participar de licitações, uma vez que está assentado na jurisprudência desta Corte de
Cortas que tal visto somente deve ser exigido quando da contratação
da vencedora do certame.
Dessa forma, os fatos representados não apresentam indícios de irregularidades, tendo em vista que não foi exigido o registro no CRA-ES
como requisito habilitatório, mas tão só como compromisso de cumprimento da legislação que rege a profissão de administrador. Nestes
termos, opina-se pela improcedência da Representação.
Como se verifica do excerto acima reproduzido, em análise da matéria,
a área técnica competente concluiu pela improcedência da Representação, haja vista a legalidade da exigência objurgada pelo Representante, posição que se acompanha, opinando-se, também, pela improcedência desta Representação.
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINAHMENTO
3.1 Por todo o exposto e com base inciso I, do artigo 95, c/c artigo 99,
§2ºambos da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que
seja reconhecida a IMPROCEDENCIA da presente representação,
tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade.
3.2 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno). (...)”
3 Dispositivo
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1311/2014 (f. 99-102) e do Ministério Público
de Contas (PPJC 3034/2014 - f.107-108), VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente representação, com base no inciso I do art. 95 e parágrafo único do art. 101 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade.
3.2 Por cientificar o representante do teor da decisão proferida nos
presentes autos, na forma do art. 307, § 7º da Resolução nº 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-219/2014,
ACORDAM 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, considerar
improcedente a presente representação, nos termos do inciso I do
art. 95 e do parágrafo único do art. 101 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade
e, assim sendo, arquivando os presentes autos, após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
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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.
Sala das Sessões, 22 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-951/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4656/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA (EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
012/2014) - EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Representação formulada pela empresa Elicon Construtora Ltda. EPP, na pessoa de sua representante
legal, senhora Fabíola Moreira Jordão Altoé, em face do Município de
Vargem Alta, por supostas irregularidades detectadas no Edital de Tomada de Preços nº 012/2014 para execução de obra de ampliação do
abrigo institucional.
De acordo com os representantes, o edital em referência traz exigências em desconformidade com a Lei de Licitações, quais sejam:
- o item 4.1.1.3, alínea c1, traz a exigência de apresentação de planilha de cálculo de índices econômico financeiros, quais sejam: Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um
(<=1,0);
- o item 4.1.1.5, alínea a, exige que as empresas participantes possuam Capital Social, na data da entrega dos envelopes, no valor igual
ou superior a R$ 40.852,47 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e
dois reais e quarenta e sete centavos), ou seja, dez por cento do valor
máximo estimado para a contratação;
- o mesmo item 4.1.1.5, alínea d, exige o recolhimento de caução de 1%
do valor máximo estimado para a contratação, até o dia 26/06/2014,
ou seja, 5 dias antes da data marcada para a realização da licitação.
Em suma, os representantes alegam que os três itens mencionados
exigem apresentação de folha de cálculo de índices contábeis, capital social mínimo e garantia de proposta prevista no art. 56 da Lei
8.666/93, com antecedência de 5 dias, em infringência ao disposto no
art. 31, § 2° da Lei 8.666/93, segundo o qual tais exigências deverão
ser alternativas, e não cumulativas.
Ademais, registram que a exigência de que a caução de garantia de
propostas seja protocolada até o dia 26/06/2014 fere o princípio da
legalidade, já que tal antecedência não está prevista no art. 31 da Lei
8.666/93.
Não foi requerida qualquer medida acautelatória, nem formulado qualquer pedido específico, mas apenas que se apurassem os fatos acima.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar 600/2014 (fls. 24/26), o
responsável foi notificado e apresentou justificativas às fls. 34/35, anexando à fl. 36 cópia do Aviso de Errata do Edital sob análise, publicado
no Diário Oficial do Estado no dia 24 de junho de 2014. Mediante tal
publicação, a Administração excluiu o item 4.1.1.5, letra “a” e alterou
o item 4.1.1.5, letra “d”, com relação à data de apresentação do recolhimento de caução. Também foi alterada a data de abertura para o
dia 14/07/2014.
Em seguida, manifestou-se o Núcleo de Cautelares por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 352/2014 (fls. 38/43), na qual concluiu-se que, em razão das alterações perpetradas no edital, a mácula
em relação aos itens 4.1.1.5, “a” e 4..1.1.5, “d” não mais existe, excluindo, assim, a presença do fumus boni iuris.
No tocante ao item 4.1.1.3, letra “c.1”, a Área Técnica concorda com
a tese da defesa de que a exigência de índices contábeis constante do
art. 31, §5º da Lei 8666/93 não se encontra abarcada pela vedação de
cumulação do artigo 31, §2º.
Sugeriu, ainda, que os autos fossem submetidos ao rito ordinário, a
fim de que esta Corte de Contas prosseguisse na análise, enfrentando
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o mérito da questão, o que foi por mim acatado em despacho de fls.
44/45.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6727/2014 (fls. 46/48), opinando pela extinção do processo
sem julgamento de mérito, com o consequente arquivamento dos autos.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em Parecer
do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira .
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
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 6727/2014,
que aqui se transcreve:
Prosseguindo, o NCA exarou a Manifestação Técnica Preliminar MTP
352/2014, analisando o edital da Tomada de Preços nº 12/2014, conjuntamente com a resposta protocolada pelos notificados, e verificou
a ausência do fumus boni juris, em razão da conformação e republicação do edital, em consonância com o preceituado na Lei 8.666/93.
Conforme verificado, a alínea a do item 4.1.1.5 foi eliminada, e a data
estabelecida na alínea d do item 4.1.1.5 foi alterada para a data de
abertura das propostas.
Além disso, restou comprovado que, conforme alegado pelos notificados, o item 4.1.1.3, alínea c, do edital não correspondia a uma das
hipóteses tratadas pelo § 2º do artigo 31 da Lei de Licitações e que,
portanto, quanto a este item, não havia irregularidade:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
(...)
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório
da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como
dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira
dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a
ser ulteriormente celebrado.
Assim, em razão do alegado pelos notificados e das alterações realizadas no edital, com sua republicação e alteração do prazo de abertura,
não havendo outras alegações, restou extinto o objeto desta Representação.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 6727/2014 (fls. 46/48), e do Ministério Público
de Contas (fl. 51), 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 e art. 330, inciso I da Resolução nº 261/13
c/c art. 267, inc. VI e §3º do Código de Processo Civil;
3.2 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-4656/2014,
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, extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do
objeto, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação 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, 05 de novembro 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
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ACÓRDÃO TC-989/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3600/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - DIEGO PEREIRA HUGUINIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º, 5º, 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo ao 4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14, exercício 2013, do
Fundo Municipal de Saúde de Fundão, por meio do sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 501/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, senhor
Diego Pereira Huguinim.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 677/2014
(fl. 6), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos dados faltantes - Termo de Notificação No 1146/2014 (fl.7). As informações foram
prestadas (fl.10/27) e os autos encaminhados à Secretaria-Geral de
Controle Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo de Omissão
(fl.29).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Fabiana
Pereira Azevedo Xavier, da 4ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 169/2014 (fl.31), constatou que os dados foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
3600/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC 3719/2014
(fl 42), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante o envio das
prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº
169/2014 e no Parecer PPJC 3719/2014 (fl.42).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, 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-3600/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, e o Conselheiro convocado Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-990/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6021/2014
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JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - ROBSON ROQUE COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA, 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo a Abertura 1º e 2º bimestres, exercício 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, por meio do sistema informatizado
denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 838/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, senhor
Jean Carlos Wagmacker.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1005/2014
(fl. 7), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos dados faltantes. Em contato estabelecido, pela Secretaria Geral de Sessões, com a
gestão municipal, confirmado pela 4ª Secretaria de Controle Externo
(fl. 10), o Conselheiro Relator foi informado que o atual responsável
pela gestão do Fundo Municipal de Saúde é o Senhor Robson Roque
Coelho.
A Decisão Monocrática Preliminar, mencionada acima foi retificada, assim como a ITI 838/2014 onde foi regularizada uma impropriedade,
e encaminhada ao atual gestor - Termo de Notificação No 1700/2014
(fl.19). As informações foram prestadas (fl.21/26) e os autos encaminhados à Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do
Relatório Conclusivo de Omissão (fl.28).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Fabiana
Pereira Azevedo Xavier, da 4ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 157/2014 (fl.30), constatou que os dados foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
6021/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC 3722/2014
(fl 39), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante o envio das
prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº
157/2014 e no Parecer PPJC 3722/2014 (fl.39).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, 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-6021/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, e o Conselheiro convocado Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
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Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-991/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3228/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - SERGIO BIANCHI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
- REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/50] da Câmara
Municipal de Alfredo Chaves, exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Sergio Bianchi.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor
João Bosco Costa – Presidente da Câmara Municipal, por meio do Ofício OF/CONTAB/CMAC 012/2013, protocolizado sob o nº 003307, em
25/03/2013, estando, portanto, dentro do prazo regimental, em conformidade com o art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Os autos foram levados à 3ª Secretaria de Controle Externo a qual
elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 23/2014, fls. 76/86, onde se
concluiu:
CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Alfredo Chaves – Exercício de 2012, formalizada de acordo com
a Resolução TCE/ES 182/02, e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, constatamos que as contas encontram-se inconsistentes. Dessa forma, opinamos pela CITAÇÃO do Presidente da Câmara, Senhor
Sérgio Bianchi, para que apresente as justificativas quanto aos itens
descritos a seguir:
Pagamento Indevido de Verba Indenizatória (Item 6)
Inobservância ao disposto no artigo nos artigos 37, inciso X, e 39, §
4º, da CRF/88; Instrução Normativa TC 26/2010 e Portaria Conjunta
1/2012 (TCEES e MPES).
Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2014.
Margareth Cardoso Rocha Malheiros
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.239
Em sequência, a 3ª SCE manifestou-se através da Instrução Técnica
Inicial ITI 79/2014 (fl. 94), sugerindo a citação da responsável, senhor
Sérgio Bianchi, Presidente da Câmara de Alfredo Chaves, no exercício
de 2012, nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC 23/2014.
Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação
por meio de da Decisão Preliminar TC 299/2014, (fls. 96/97), que
lhe concedera o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas em face da indicação de irregularidades elencadas
no Relatório Técnico Contábil 023/2014 e na Instrução Técnica Inicial
79/2014.
Devidamente citada - Termo de Citação 694/2012 (fls. 98), Aviso de
Recebimento juntado na data de 21 de maio de 2014 (fls. 99), a responsável apresentou tempestivamente as justificativas (fls. 101 a 106).
A 3ª SCE encaminhou oficio sugerindo o encaminhamento do processo
com as justificativas apresentadas pelo gestor ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, uma vez que a irregularidade detectada não se referia à matéria contábil.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3914/2014, às fls.
110/120. Com base no Relatório Técnico Contábil RTC 23/2014 e nas
justificativas apresentadas pelo gestor conclui:
7. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
7.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativo
às contas do senhor Sérgio Bianchi - Presidente da Câmara, no exercício 2012, frente à Câmara Municipal de Alfredo Chaves, têm-se as
seguintes conclusões:
7.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, o Relatório
Técnico Contábil RTC 23/2014 não apontou qualquer irregularidade.
Verificou-se, também, o atendimento a todos os limites legais e constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha de pagamento, subsídios de vereadores e gasto total com poder legislativo.
7.1.2 Quanto ao único indício de irregularidade, levando em conta as
análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pelo seu
afastamento.
7.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por
julgar REGULARES as contas do senhor Sérgio Bianchi - Presidente
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da Câmara, frente à Câmara Municipal de Alfredo Chaves no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
7.3. Por derradeiro, com fulcro no inciso XXXVI do artigo 1] da LC
621/2012, sugere-se RECOMENDAR ao atua Presidente da Câmara
Municipal de Alfredo Chaves que proceda à baixa dos bens em almoxarifado somente por ocasião de sua solicitação pelo usuário.
Vitória, 09 de junho de 2014.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040
Auditora de Controle Externo
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o eminente Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
por meio da MMPC 2705/2014 (fl.122), opina para que seja a prestação
de contas em exame julgada REGULAR, na forma proposta pelo Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) na ITC 3914/2014.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que este está devidamente instruído,
portanto apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as razões
para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes
ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunam-se com as
normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Sergio Bianchi, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, em conformidade com o art. 85 do
mesmo diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3228/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze
de novembro de dois mil e catorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Alfredo Chaves,
sob a responsabilidade do Sr. Sergio Bianchi, relativa ao exercício de
2012, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun e o Conselheiro convocado Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Macedo, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-918/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5261/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO
VIVACQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º
BIM/2014
RESPONSÁVEL - ALMIR LIMA BARROS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
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Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º e 2º bimestre do exercício de 2014 do Fundo Municipal
de Saúde de Atílio Vivacqua.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 166/2014 (fls. 15), a área
técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua
apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral do 1º
e 2º bimestre de 2014, 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-5261/2014,
ACORDAM 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, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Relator, e 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 ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-955/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6567/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - LAUDELINO GRUNEWALD
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 do envio da Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º bimestre do exercício de 2014 da Câmara
Municipal de Itarana.
No Relatório Conclusivo de Omissão - RCO n° 185/2014 (fls. 14),
a 3ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados referentes
ao 2º bimestre de 2014 foram encaminhados e homologados, tendo
cumprido o Termo de Notificação n° 1603/2014 (fls. 4), sugerindo o
arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério Público
Especial de Contas através do Em. Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6567/2014,
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 da Câmara
Municipal de Itarana, de responsabilidade do Sr. Laudelino Grunewald,
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 Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
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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-956/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7796/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - AMBITEC S/A
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de Representação (fls. 01 a 10) formulada
em 18/08/2014 pela AMBITEC S/A, noticiando supostas irregularidades ocorridas no Edital de Tomada de Preços nº 002/2014 oriundo
da Prefeitura Municipal de Marilândia, cujo objeto é a contratação de
empresa para implementação da terceirização de serviço de limpeza
urbana, com previsão de entrega das propostas até o dia 21/08/2014.
O processo foi encaminhado ao Conselheiro Presidente, por conta das
férias do Conselheiro Relator. Por sua vez, o Núcleo de Cautelares –
NCA elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 485/2014 (fls.
81/87) opinando pela concessão da liminar.
Desta feita, o Presidente deste Tribunal prolatou Decisão Monocrática
às fls. 88/92 concedendo medida liminar, suspendendo a realização da
Tomada de Preços nº 002/2014, determinou notificação dos responsáveis (Osmar Passamani – Prefeito, Renata Paier Passamani – Secretária
Municipal de Administração e Flávio Camatta – Presidente da VCPL),
bem como determinou a elaboração da Instrução Técnica Inicial.
Ocorre que, como o Núcleo de Cautelares – NAC verificou o cancelamento da licitação, na forma da cópia do Diário Oficial do Estado de
Espírito Sano do dia 03/09/2014 (fls. 102), foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 7184/2014 (fls. 99/101) cuja proposta de encaminhamento foi pela extinção do processo em julgamento de mérito,
com o seu consequente arquivamento, dada a ausência do binômio
interesse-necessidade pelo cancelamento do Edital de Tomada de Preços nº 002/2014.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do despacho de fls.
104 acompanha integralmente a área técnica, conforme despacho assinado pelo ilustre Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
Desta feita, devidamente instruídos, os autos então foram remetidos
ao Gabinete deste Relator para apreciação e julgamento.
É o Relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Observo no presente caso, que houve perda do interesse processual
por parte do Representante, vinculada à perda superveniente do objeto, já que a própria Administração cancelou a licitação em questão.
Assim, na esteira do posicionamento da Área Técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, entendo que a análise da presente Representação foi prejudicada, ante a ausência de interesse/necessidade
(Perda do Objeto), em conformidade com o art. 330, III da Resolução
261/2013 (Regimento Interno).
Nesse passo, o presente processo haverá de ser extinto sem apreciação do mérito nos termos do art. 267, VI, do CPC, utilizando-o subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei 621/2013 arquivando-se os
autos definitivamente.
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I - considerar prejudicada a análise do expediente, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 330, III do Regimento Interno
desta Corte;
II – 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;
III- Pelo arquivamento dos autos.
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Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7796/2014,
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,
considerar prejudicada a análise do expediente, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 330, inciso III do Regimento Interno
desta Corte e, portanto, 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, arquivando os 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-994/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1867/2011
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO
RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010
RESPONSÁVEL - EDSON DE OLIVEIRA TIMÓTEO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
- 1) CONTAS IRREGULARES - 2) MULTA - 3) DETERMINAÇÕES
- 4) ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade do Sr.
Edson de Oliveira Timóteo, referente ao exercício de 2010.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo Prefeito,
Sr. Edson Soares Benfica, na data de 31 de março de 2011, através do
ofício OF GAB. Nº 105/2011, protocolo n° 003258 (fls. 1/222).
A documentação foi examinada pela 6ª Secretaria de Controle Externo,
conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 399/2012 (fls. 225/231),
sugerindo a Citação do Sr. Edson de Oliveira Timóteo, para que apresente justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório
contábil, através da Instrução Técnica Inicial Nº 1017/2012 (fls. 233).
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 1017/2012, esta Corte expediu
o Termo de Citação nº 0026/2013 ao responsável, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e justificativas apresentadas em fase das inconsistências apontadas
no RTC nº 399/2012.
Em atenção ao Termo de Citação, o responsável encaminhou os documentos e suas justificativas, as quais foram devidamente analisadas
pela Área Técnica, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC n°
89/2013 (fls. 278/283), sugerindo a irregularidade das contas relativas
ao exercício de 2010, do Sr. Edson de Oliveira Timóteo.
Na Instrução Técnica Conclusiva – ITC n° 4043/2013, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC (fls. 285/292), concluiu
nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADE
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos
às contas apresentadas pelo senhor Edson de Oliveira Timoteo do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, no exercício 2010, chegou-se
ao entendimento pela permanência das seguintes irregularidades:
4.1.1. Ausência dos Extratos Bancários com saldos em 31/12/2010
(Item 1.1 da ICC 89/2013)
Base Legal: Artigo 105, inciso III. alínea c, da Resolução 182/2002,
alterada pela 217/2007.
4.1.2. Divergência entre o Termo de Verificação e os Anexos 13 e 14
(Item 1.4 da ICC 89/2013)
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Base Legal: art. 105 da Resolução TC 182/2002
4.1.3. Divergências entre os saldos do Exercício Anterior de Contas do
Balanço (Item 1.6 da ICC 89/2013)
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64.
4.2 Ressalta-se que o PAA 2011 não contemplou o Fundo Municipal de
Saúde de Alto Rio Novo no rol de entes e órgãos a serem objeto de
auditoria ordinária no exercício de 2010.
4.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV3, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por:
4.3.1. Julgar irregulares as contas do senhor Edson de Oliveira Timoteo, Prefeito Municipal e responsável pelo Fundo Municipal de Saúde
de Alto Rio Novo no exercício de 2010, tendo em vista a prática de
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, bem como o cometimento de
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, presentificadas
nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, na
forma das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 163, inc. III e IV do RITCES, aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013.
4.3.2. Aplicar multa ao responsável com amparo no artigo 62 da LC
32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação
aplicável à época dos fatos apurados;
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 se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos a um julgamento de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Quanto às irregularidades mantidas pela área técnica lançadas na ICC
89/2013 (fls. 278/283), entendo por bem analisá-las:
Ausência dos Extratos Bancários com saldos em 31/12/2010 (Item 1.1
da ICC 89/2013)
Base Legal: Artigo 105, inciso III. alínea c, da Resolução 182/2002,
alterada pela 217/2007.
A área técnica afirma que o gestor não encaminhou o extrato bancário
Banestes conta aplicação 2.215.583.
Verifiquei que no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
(fls. 147/148) não existe a conta 2.515.583 e sim a conta 17.515.583
que o gestor encaminhou corretamente às fls. 274, mesmo tendo sido
citado para encaminhar o extrato 2.515.583.
Entretanto, tal erro cometido na instrução inicial não foi corrigido na
análise da defesa do gestor e a área técnica manteve a irregularidade
pela ausência do extrato bancário.
Diante do encaminhamento correto do extrato bancário Banestes conta
aplicação 17.515.583, afasto a irregularidade.
Divergência entre o Termo de Verificação e os Anexos 13 e 14 (Item
1.4 da ICC 89/2013)
Base Legal: art. 105 da Resolução TC 182/2002
O gestor, em sua defesa, apenas informa que os acertos serão apresentados na prestação de contas anual do exercício de 2012, entretanto não apresentou qualquer documento contábil de ajuste em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor
público.
Verifiquei que existem divergências em todos os Termos de Verificação
apresentados pelo gestor, tanto no encaminhamento da prestação de
contas quanto na fase de defesa, conforme quadro a seguir:
Cabe salientar que o saldo contábil do Termo de Verificação tem que
ser igual ao saldo do disponível nos Anexos 13 e 14, entretanto, foram
apresentadas as seguintes divergências:
Dentre a análise feita quanto aos valores apresentados pelo gestor e
as diversas divergências apontadas, cabe afirmar que não houve por
parte deste gestor o zelo pelo controle das contas financeiras e nem
a capacidade de demonstrar que as divergências apuradas foram corrigidas no exercício corrente e apresentadas na próxima prestação de
contas, conforme afirmou no Ofício Gab 21/2013 (fls. 241).
Diante das divergências apuradas e de que os atos de gestão devem
refletir no controle do patrimônio da entidade de todo aquele que lida
com recursos públicos, acompanho a área técnica e mantenho a irregularidade.
Também, determino ao atual gestor que proceda a conciliação das contas financeiras e realize os ajustes em conformidade com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e encaminhe na
próxima prestação de contas anual.
Divergências entre os saldos do Exercício Anterior de Contas do Balanço (Item 1.6 da ICC 89/2013)
Base Legal: Art. 85 da Lei 4.320/64
Conforme item anterior o gestor apenas informa que os acertos serão
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apresentados na prestação de contas anual do exercício de 2012, entretanto não apresentou qualquer documento contábil de ajuste em
conformidade com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao
setor público.
Dentre aos valores apresentados pelo gestor e as diversas divergências
apontadas nas contas do Balanço Patrimoniais, cabe afirmar que não
houve por parte deste gestor o zelo pelo controle dos bens, direitos e
obrigações e, nem a capacidade de demonstrar que as divergências
apuradas foram corrigidas no exercício corrente e apresentadas na
próxima prestação de contas, conforme afirmou no Ofício Gab 21/2013
(fls. 241).
Diante das divergências apuradas e de que os atos de gestão devem
refletir no controle do patrimônio da entidade de todo aquele que lida
com recursos públicos, acompanho a área técnica e mantenho a irregularidade.
Também, determino ao atual gestor que proceda a conciliação das contas patrimoniais e realize os ajustes em conformidade com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e encaminhe na
próxima prestação de contas anual.
III – CONCLUSÃO:
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29,
inciso V, da Resolução nº 261/2003, acompanhando parcialmente do
entendimento da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Seja afastada a seguinte irregularidade, a qual já foi fundamentada
neste voto:
Ausência dos Extratos Bancários com saldos em 31/12/2010 (Item 1.1
da ICC 89/2013)
II – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, as quais já fundamentadas neste voto:
Divergência entre o Termo de Verificação e os Anexos 13 e 14 (Item
1.4 da ICC 89/2013)
Divergências entre os saldos do Exercício Anterior de Contas do Balanço (Item 1.6 da ICC 89/2013)
III - Sejam julgadas IRREGULARES as contas do FUNDO MUNICPAL DE
SAÚDE DE ALTO RIO NOVO, exercício de 2010, sob a responsabilidade
do Sr. EDSON DE OLIVEIRA TIMÓTEO, com fundamento no art. 84, III,
da LC 621/2012.
IV – Seja encaminhada ao atual gestor, as seguintes DETERMINAÇÕES,
que deverão ser objeto de monitoramento por esta Corte:
que proceda a conciliação das contas financeiras e realize os ajustes
em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade aplicada
ao setor público e encaminhe na próxima prestação de contas anual.
que proceda a conciliação das contas patrimoniais e realize os ajustes
em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade aplicada
ao setor público e encaminhe na próxima prestação de contas anual.
V - VOTO, ainda, pela aplicação de multa no valor correspondente a
2.000 VRTE’s, ao gestor Edson de Oliveira Timóteo, com fundamento
no art. 62 e art. 96, inciso II da LC 32/93.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1867/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de
novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Alto
Rio Novo referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do
Sr. Edson de Oliveira Timóteo, com fundamento no art. 84, III, da
LC 621/2012, em razão das seguintes irregularidades: a) Divergência
entre o Termo de Verificação e os Anexos 13 e 14 (Item 1.4 da ICC
89/2013); e b) Divergências entre os saldos do Exercício Anterior de
Contas do Balanço (Item 1.6 da ICC 89/2013);
2. Aplicar multa no valor correspondente a 2.000 VRTEs ao citado gestor, Sr. Edson de Oliveira Timóteo, com fundamento no art. 62 e art.
96, inciso II da LC 32/93;
3. Determinar ao atual gestor que: a) proceda a conciliação das contas financeiras e realize os ajustes em conformidade com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e encaminhe na
próxima prestação de contas anual; e b) proceda a conciliação das contas patrimoniais e realize os ajustes em conformidade com as normas
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e encaminhe na
próxima prestação de contas anual;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para Julgamento os Senhores Consewww.tce.es.gov.br
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lheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1025/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3597/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013)
RESPONSÁVEL - UBALDO MARTINS DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 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 bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2013
da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 208/2014 (fls. 30),
a área técnica verificou que o Município de Bom Jesus do Norte apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral do 4º, 5º,
6º bimestre 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-3597/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Relator, e 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, 19 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1026/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3736/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONAS BIMESTRAL (MESES 13 E 14
DE 2013)
RESPONSÁVEL - ADEMAR SCHNEIDER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E 14
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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 aos meses 13 e 14 do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal
de Itarana.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 232/2014 (fls. 37), a área
técnica verificou que o Município de Itarana apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral dos 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 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, IVda Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3736/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Relator, e 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, 19 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-920/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6026/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL- 1º E 2º
BIM/2014
RESPONSÁVEL - CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRE DE 2014 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao 1º e ao 2º bimestres do exercício de 2014,
de responsabilidade do senhor Claumir Antonio Zamprogno, Prefeito
Municipal de Santa Teresa.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 160/2014 (f. 24/28),
a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente
encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 31, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
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, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6026/2014,
ACORDAM 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, arquivar os
presentes autos, 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
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Freitas, Relatora, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro 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 OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-927/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5177/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIM/2014
RESPONSÁVEL - LAYAN DA COSTA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 2º BIMESTRE
DE 2014 - 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 do Sistema (Cidades-Web), referente ao 2º bimestre
de 2014, do Fundo Municipal de Saúde Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Layan da Costa Silva.
Às fls. 16, a 5ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 151/2014, confirmando o envio dos dados
relativos à prestação de contas do 2º bimestre de 2014 e sugerindo o
arquivamento do feito.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifesta-se às fls. 20 dos autos, acompanhando o entendimento da
Área Técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolhendo o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5177/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, 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, a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-928/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5178/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
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mestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva.
Às fls. 17, a 5ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 152/2014, confirmando o envio dos dados relativos à prestação de contas do 1º e 2º bimestres de 2014 e sugerindo
o arquivamento do feito.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano Vieira,
manifesta-se às fls. 21 dos autos, acompanhando o entendimento da
Área Técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolhendo o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5178/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, 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, a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-929/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1738/2011
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
RESPONSÁVEL - ÉLCIO ABREU GOMES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
- AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE GRAVE, RECONHECIMENTO
DA BOA-FÉ, LIQUIDAÇÃO TEMPESTIVA DO DÉBITO - SANEAMENTO - REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
1. RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2010, sob responsabilidade do Sr.
Elcio Abreu Gomes.
Nos termos da Decisão Preliminar TC 71/2014 (fls. 389), com base no
art. 87, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal, o responsável foi
citado para recolher a importância correspondente a 5.544,49 VRTE’s,
relativa à irregularidade apontada no item 4.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 438/2013 (fls. 334/345), referente a pagamento
indevido de verba remuneratória ao Presidente da Câmara, gerando
extrapolação do teto individual, sob pena de ter suas contas julgadas
irregulares.
De acordo com o Termo de Verificação n. 038/2014, emitido pela Secretaria do Ministério Público de Contas, o gestor recolheu o valor de
R$ 11.130,00, correspondente a 5.544,49 VRTE, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (f. 393/395).
2. FUNDAMENTAÇÃO
O Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução 261/2013 –
criou uma hipótese de saneamento do processo em que, na resposta à
citação, se reconhecida a boa-fé do agente responsável e ausência de
irregularidade grave nas contas, o Tribunal por meio de decisão preliminar, rejeita as alegações de defesa e concede prazo para pagamento
da importância devida.
A Decisão Preliminar TC 71/2014 concretizou essa primeira fase e nesta oportunidade, comprovado o recolhimento integral e atualizado, se
cumpre o requisito autorizador da aplicação do parágrafo 4º, que é o
saneamento.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a rejeição das alegações de defesa do
responsável e o recolhimento da importância devida a título de ressarcimento, na forma do art. 157, § 4º da Resolução 261/2013, VOTO
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pelo saneamento do processo para que sejam julgadas REGULARES
COM RESSALVA as contas do Senhor Élcio Abreu Gomes, na qualidade
de Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, no exercício de
2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1738/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, considerando o recolhimento da importância devida a título de
ressarcimento, na forma do art. 157, § 4º do Regimento Interno, e o
consequente saneamento do processo, julgar regulares com ressalva
as contas da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, de responsabilidade
do Sr. Élcio Abreu Gomes, dando-lhe, pois, regular quitação, arquivando os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-959/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5260/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO
NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - 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 do Sistema (Cidades-Web), referente ao 1º e 2º bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, sob a responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso.
Com base na Instrução Técnica Inicial ITI nº 711/2014, o ordenador de
despesas foi notificado para encaminhar a prestação de contas devida,
nos termos da Decisão Monocrática Preliminar nº 817/2014 e do Termo
de Notificação nº 1330/2014.
Tempestivamente, o responsável responde à notificação, juntando
aos autos os comprovantes de envio dos documentos requeridos (fls.
07/11).
Às fls. 14, a 6ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 176/2014, confirmando o envio dos dados
relativos à prestação de contas do 1º e 2º bimestres de 2014 e sugerindo o arquivamento do feito, tendo em vista a perda do objeto, nos
termos seguintes:
Ante ao exposto, encaminhamos à consideração superior, ao passo que
sugerimos que se arquivem os autos, devido a perda de objeto.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se, às fls. 22 dos autos, abraçando o entendimento da 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-5260/2014,
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, arquivar os presentes autos, em razão do saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral referente ao 1º e 2º bimestres do exercício de
2014 da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, de responsabilidade da
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Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso, 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, a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1029/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4409/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES
DO RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º BIMESTRES DE 2014)
RESPONSÁVEL - CARLOS MARCELO MENIN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – 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 1º e 2º Bimestres de
2014, do Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo Menin.
Às fls. 12, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 216/2014, atestando que os arquivos da Cidades-Web, referentes ao 1º e 2º bimestres de 2014, 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 Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se às fls. 19, 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-4409/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Senhora Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 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-921/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2621/2014
JURISDICIONADO - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
- FAMES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEIS - EDILSON BARBOZA E ERLON JOSÉ PASCHOAL
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES, referente
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos gestores acima
relacionados.
A 1ª Secretaria de Controle Externo elabora Análise de Conformidade
AIC 4/2014, fls. 06 a 08, manifestando que o processo encontrase apto para análise e instrução técnica na forma regimental.
Ato contínuo, a mesma Secretaria de Controle Externo elabora
Relatório Técnico Contábil – RTC 263/2014, fls. 10 a 19, que
ressaltou os seguintes aspectos :
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas, por intermédio do OF/Nº 52/DG/FAMES/2014, em
31 de março de 2014, dentro do prazo regimental, sendo que
os arquivos eletrônicos encaminhados atenderam todas as
características exigidas pela Instrução Normativa TC 28/2013,
assinados eletronicamente.
- A FAMES apresentou saldo de disponibilidades financeiras para
o exercício de 2014 de R$ 1.274.513,40.
- As variações patrimoniais apresentaram um resultado
patrimonial positivo acumulado de R$ 4.438.087,69.
- O Balanço Patrimonial apresentou também um superávit
financeiro ( Ativo Financeiro R$ 1.274.513,40 – Passivo Financeiro
R$ 933.141,21 ) da ordem de R$ 341.372,19.
Conclui o presente Relatório opinando pela REGULARIDADE das
contas em exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7540/2014, fls. 21 a 22,
opinando também no sentido de que sejam julgadas REGULARES
as contas em exame, dando plena quitação aos responsáveis, na
forma do preceituado artigo 85 da LC nº 621/2012.
O Ministério Público de Contas através de Parecer, fls. 24, da lavra
do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, manifesta-se de
acordo com a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 7540/2014,
fls. 21 a 22, no sentido de que seja a presente prestação de contas
julgada REGULAR, com fulcro no art. 84, I da Lei Complementar nº
621/2012, expedindo-se quitação aos responsáveis.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
integralmente com a Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por considerar REGULARES as contas do Sr. Edilson
Barboza – Diretor Geral ( 01/01/2013 a 31/03/2013 ) e Erlon José
Paschoal – Diretor Geral ( 01/04/2013 a 31/12/2013 ) frente à
Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo - FAMES,
no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando-lhes plena quitação, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2621/2014,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, julgar
regulares as contas da Faculdade de Música do Espírito Santo FAMES, sob a responsabilidade dos Srs. Edilson Barboza e Erlon
José Paschoal, relativo ao exercício de 2013, dando-lhes 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. 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 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1032/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3667/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MIMOSO DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º, 3º, 4º,
5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 2º, 3º, 4º, 5º
E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos da omissão da remessa da Prestação de
Contas Bimestral referente aos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Bimestres e meses
13 e 14 do exercício de 2013 – CidadesWeb.
Após Notificação (Termo de Notificação nº 830/2014, fl. 06) e posterior
Citação (Termo de Citação nº 1379/2014, fl. 34) do responsável a
5ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 102/2014, fls. 43/44, sugeriu o arquivamento dos
autos, tendo em vista que o período demandado foi encaminhado.
O Ministério Público de Contas, manifestou-se de acordo com a
proposição do Corpo Técnico, por meio da MMPC 4222/2014, fl. 48,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva.
VOTO
À luz do exposto, observados os trâmites legais, acompanhando o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma do artigo 330, inciso
IV da Resolução TC 261/2013, dando-se ciência à parte interessada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3667/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade,
arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro Convocado
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
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Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-922/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2435/2014
JURISDICIONADO - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - FUNCULTURA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
de Cultura do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, referente ao
exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Maurício
José da Silva.
Encaminhados os documentos via mídia eletrônica, foi elaborada
Análise Inicial de Conformidade AIC 105/2014 (fls. 05/07), na qual
foi constatada a não conformidade dos documentos encaminhados,
motivo pelo qual foi sugerida a concessão de novo prazo para
apresentação da documentação prevista na Instrução Normativa TC
n. 28/2013.
Encaminhados os autos a 2ª Secretaria de Controle Externo, foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI n. 675/2014, que, em
razão da não conformidade da documentação, sugeriu considerar
as contas como não prestadas, bem como sugeriu a Notificação
do responsável para apresentação da documentação prevista na
Instrução Normativa TC n. 28/2013, sob pena de aplicação de multa
prevista no artigo 359, inciso VIII do RITCEES.
Diante disso foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar DECM
764/2014 (fl 12), determinando a notificação do Sr. Mauricio José da
Silva para encaminhamento da Prestação de Contas Anual no prazo
de 10 (dez) dias.
Devidamente notificado, o responsável apresentou os documentos
solicitados na data de 17/07/2014, de forma tempestiva.
Encaminhados os documentos via mídia eletrônica, foi elaborada
Análise Inicial de Conformidade AIC 206/2014 (fls. 22/24), na qual
foi constatada a conformidade dos documentos encaminhados.
A 2ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Técnico
Contábil RTC 311/2014 (fls. 27/38), no que tange ao aspecto técnicocontábil opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas,
e da mesma forma entendeu o NEC – Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
7544/2014 (fls.40/41), manifestando-se conclusivamente nos
seguintes termos:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 311/2014
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 José da Silva – Secretário, frente ao Fundo
de Cultura do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, no exercício
de 2013, nos termos do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
nº 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal.
Por fim, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor do FUNCULTURA,
para que:
- seja enviado junto às futuras Prestações de Contas Anuais do
FUNCULTURA, em arquivo assinado com certificação digital conforme
art. 12, caput e parágrafo único, da Instrução Normativa TC nº
28/2013, o Termo de Verificação da Conta única, ainda que o saldo
no encerramento do exercício financeiro seja igual a R$ 0,00.”
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 43, através da lavra do
Procurador Luciano Vieira, manifesta-se de acordo com a proposição
da 2ª Secretaria de Controle Externo e do NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, pugnando pela regularidade das
contas ora apresentadas, dando quitação ao responsável, sem
prejuízo de que seja expedida a determinação sugerida pelo NEC
à fl. 41.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC-2435/2014
No compulsar dos autos, observa-se que a presente Prestação de
Contas fora considerada regular pelos técnicos deste sodalício, não se
vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem
comprometer a sua regularidade. As informações apresentadas
demonstram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os
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resultados da execução orçamentária e financeira, de acordo com os
Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com
a legislação vigente.
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo setor
técnico e pelo Corpo Ministerial desta Corte de Contas, tornando-os
parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas do Fundo de
Cultura do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, relativas ao
exercício de 2013, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável, Sr.
Maurício José da Silva, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo
85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Acatando a proposição da área técnica, DETERMINO ao atual gestor
que, junto às futuras Prestações de Contas Anuais do FUNCULTURA,
em arquivo assinado com certificação digital conforme art. 12, caput
e parágrafo único, da Instrução Normativa TC nº28/2013, seja
enviado o Termo de Verificação da Conta única, ainda que o saldo
no encerramento do exercício financeiro seja igual a R$ 0,00 (zero).
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2435/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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 José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Cultura
do Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, referente ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Maurício José da Silva,
ordenador de despesas, dando-lhe a devida quitação, nos termos
do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº
621/2012;
2. Determinar ao atual gestor que, junto às futuras Prestações de
Contas Anuais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo –
FUNCULTURA, em arquivo assinado com certificação digital conforme
o artigo 12, caput e Parágrafo Único, da Instrução Normativa TC nº
28/2013, seja enviado o Termo de Verificação da Conta única, ainda
que o saldo no encerramento do exercício financeiro seja igual a R$
0,00 (zero);
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-931/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3583/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º AO 6º
BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º AO 6º
BIMESTRES E 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 da Prestação de
Contas Bimestral – referente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres
e meses 13 e 14 do exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Senhor Roberto Fortunato
Fiorin.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse
os dados acima mencionados, conforme se depreende do Termo de
Notificação Nº 924/2014, fl. 04, com pedido de prorrogação pleiteado
e deferido, DECM 1190/2014, fls. 17/19. Posteriormente, em
resposta, o responsável comparece aos autos com a documentação
que foi acostada às fls. 23/37.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014
A 3ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 156/2014, fl. 40, ratifica que os dados
em omissão foram encaminhados e devidamente homologados,
conforme fls. 24/25 e 32/37, estando, assim, o jurisdicionado
em conformidade com a Resolução TC-247/2012. Dessa forma,
concluindo-se pelo saneamento da omissão, a área técnica sugere o
arquivamento dos autos.
À fl. 43, manifesta-se o Ministério Público Especial de Contas,
através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
em concordância com o Relatório Conclusivo de Omissão 156/2014
da 3ª SCE.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º bimestres e meses 13 e 14 do exercício de 2013, da Prefeitura
Municipal de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Senhor
Roberto Fortunato Fiorin, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3583/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-932/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3670/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - ALUISIO FIGUEIRAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E 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 da Prestação de Contas
Bimestral, referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de
2013, da Prefeitura Municipal de Muqui, sob a responsabilidade do
Sr. Aluisio Filgueiras, Prefeito Municipal.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse
os dados retrocitados, conforme se depreende da DECM 557/2014,
fl. 04. Atendendo à notificação, o responsável comparece aos
autos requerendo prorrogação do prazo, pelos motivos que expõe,
documentação acostada às fls. 08/64.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo emite nova Instrução
Técnica Inicial, ITI 985/2014 (fl.69), sugerindo a citação do
responsável, sob pena de multa, para encaminhamento e
homologação das Prestações de Contas referentes ao 6º bimestre,
meses 13 e 14 do exercício.
Conforme DECM 1186/2014 (fl. 71), foi determinada a citação do Sr.
Aluisio Filgueiras, que compareceu aos autos com a documentação
juntada às fls. 75/90.
Finalmente, a 5ª SCE, em seu Relatório Conclusivo de Omissão
RCO 181/2014, fl. 94, confirma que os arquivos faltantes foram
encaminhados e homologados, conforme consulta feita ao sistema
Cidades-Web, fl. 95. Dessa forma, a área técnica sugere o
arquivamento dos autos
Nos termos regimentais, à fl. 98, manifesta-se o Ministério Público
de Contas de acordo com o Relatório Conclusivo de Omissão RCO
181/2014, através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre e meses 13
e 14 do exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de Muqui, sob a
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responsabilidade do Sr. Aluisio Filgueiras, e posterior arquivamento
do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3670/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-923/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6445/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ASSUNTO - ENCAMINHAMENTO
INTERESSADO - VANDER OLIVEIRA BORGES – MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)
EMENTA: ENCAMINHAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
IÚNA - 1) RECONHECER INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL 2) ENVIAR CÓPIA DOS AUTOS AO TCU - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Cuidam os autos de encaminhamento, por parte do Sr. Vander Oliveira
Borges, representante do Ministério da Educação (FUNDEB), de
cópia de documentação recebida da assessoria especial de controle
interno do Ministério da Educação resultante dos trabalhos realizados
pela Controladoria Geral da União, dando conta de irregularidades
cometidas pelos Gestores Municipais de Iúna, quando da aplicação
de recursos federais advindos do Ministério da Educação, Saúde e do
Desenvolvimento Social.
Às fls. 10-12, a área técnica se posicionou no sentido de que, diante
dos fatos trazidos pelo interessado, não haveria medida a ser tomada
por este Tribunal de Contas, visto a origem dos recursos repassados
ao jurisdicionado. Dessa forma sugeriu o arquivamento dos autos.
Manifestando-se em separado, o Ministério Público de Contas,
às fls. 20-22, pugnou pelo recebimento da representação e o
encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Externo
competente para apuração dos fatos.
Diante dos novos fundamentos jurídicos trazidos pelo Parquet de
Contas, preferiu este Conselheiro Relator, por cautela, submeter os
fatos à nova manifestação da área técnica, que, assim o fazendo,
em análise realizada às fls. 25-36, por meio da Manifestação
Técnica de Chefia – MTC 30/2014, concluiu que, no presente caso, a
competência para fiscalização dos recursos oriundos do FUNDEB não
é do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mas do Tribunal
de Contas da União – TCU.
Em seguida, em nova manifestação, o Ministério Público de Contas,
à fl. 82, manifestou-se no sentido de que deve ser reconhecida a
incompetência absoluta deste Tribunal de Contas para processas e
julgar o feito, determinando-se a remessa de cópia dos autos para
o TCU.
Após, vieram os autos conclusos para este Gabinete.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Sobre a presente questão, de modo bastante didático e esclarecedor
se manifestou a área técnica, no sentido de apontar o órgão realmente
competente para o respectivo controle externo das contas e atos de
gestão relacionados aos recursos oriundos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Vejamos o que diz a área
técnica deste Tribunal de Contas:
Recursos envolvidos
Embora a manifestação do Ministério Público de Contas discute
à competência para fiscalizar recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
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Profissionais do Magistério – FUNDEB (regrada pela Lei nº
11.494/2007), o caso concreto, consoante Relatório de Fiscalização
da CGU (Anexo 01) trata de recursos oriundos do FNDE, mais
precisamente os do Programa Brasil Escolarizado (Apoio ao
Transporte Escolar na Educação Básica e Apoio à Alimentação
Escolar na Educação Básica).
Cabe destacar que coadunamos com a Manifestação do MPEC com
relação à competência para fiscalizar os recursos do FUNDEB, haja
vista que os recursos que compõem a “cesta” do FUNDEB são
oriundos, a priori, de fontes estaduais e municipais, portanto, não
há que se discutir neste cenário, o interesse desta Corte de Contas
em sua atuação como agente fiscalizador.
Entretanto, salienta-se também, que em alguns casos o Superior
Tribunal de Justiça reconhece o interesse da União na aplicação
dos recursos do FUNDEB de Entes Públicos que necessitaram de
“complementação de recursos”:
Conflito de competência nº 36.305/BA
“Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de
verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal” (Súmula
n. 209), razão pela qual, à primeira vista, poder-se-ia concluir, no
presente caso, pela competência da Justiça estadual.
Com efeito, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, instituído pela
Lei n. 9.424/96, possuiu natureza meramente contábil e é constituído
por recursos provenientes de diversas fontes, não apenas da União,
além de existir para a garantia de atividade de competência do
próprio Município (artigo 211, § 2º).
Na hipótese em exame, contudo, diante das particularidades que
envolvem o referido Fundo, outra solução merece ser adotada.
A Lei n. 9.424/96, ao disciplinar o FUNDEF, prevê a possibilidade
de complementação dos recursos, pela União, quando “seu valor
por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente” e, além
disso, permite a intervenção da União quando o investimento no
ensino pelos Estados e Municípios não atender as determinações
constitucionais (artigo 212 da Constituição Federal).
Dessa forma, se a União exerce “em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de
oportunidades e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios” (artigo 211 da Constituição Federal) e repassa parte
de seus recursos aos Municípios, para que estes implementem suas
políticas públicas de educação, a malversação desse dinheiro atinge,
certamente, o Poder Público Federal.
Nesse sentido, permita-se reproduzir o seguinte trecho do voto
proferido por Sua Excelência o Ministro Sepúlveda Pertence, no
Recurso Extraordinário 232.093-8/CE, oportunamente lembrado
pelo Parquet Federal, “verbis”:
“Estou em que frequentemente tem sido mal equacionado o
problema da demarcação de competência entre a Justiça Federal
e a Estadual para conhecer de ação penal contra agentes do Poder
ou servidores municipais ou estaduais por desvio de verbas do
orçamento da União repassadas aos Municípios ou Estados.
(...)
O problema é saber se a verba oriunda do orçamento da União - o
que se não discute - é transferida ao Estado ou Município a título de
subvenção federal para obras ou serviços de competência sua ou, ao
contrário, se cuida de repasse de recursos para aplicação em obras
ou serviços da competência exclusiva dos entes federados locais –
Estados ou Municípios - ou, pelo menos, da competência comum
deles e da União.
Na primeira hipótese - verba transferida do Tesouro Nacional a Estados
e Municípios para cumprir tarefas constitucionais privativamente
suas - a competência da Justiça estadual parece incontestável: a
subvenção, transferida, se incorpora definitivamente ao patrimônio
do ente local, único lesado pelo eventual desvio.
Ao contrário, nas demais hipóteses, a verba se terá transferido para
Estados ou Municípios, seja para realizar incumbência privativa
da União - a eles delegada mediante convênio ou não - que deixa
íntegro o interesse federal na fiel execução da tarefa delegada - ou se
cuidará, por definição constitucional (art. 23), de interesse comum,
no qual, por óbvio, propiciados os recursos da União, remanesce o
seu interesse na aplicação do numerário.
(...)” (fl. 1961).
Na hipótese em exame, como acima explanado, há interesse direto
da União no que se refere à regular fiscalização das verbas do
FUNDEF, com as quais presta assistência técnica e financeira aos
Municípios.
Mais a mais, verifica-se que, ao requerer sua admissão na qualidade
de assistente do Ministério Público, sob a alegação de que,
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“considerando as graves denúncias contra os réus, resulta manifesto
interesse na ‘vexata quaestio’”, uma vez que “os recursos são
oriundos dos cofres federais” (fl. 1.233), a própria União demonstrou
interesse no feito. Nesse eito, o r. Juízo de direito deferiu seu pedido
de intervenção, ao entendimento de que o FUNDEF é “um fundo
composto de verbas híbridas, com participação significativa da União,
eis que a mesma atua na organização, regulamentação e orientação
dos recursos através do Ministério da Educação” (fl. 1.385).
Ainda no tocante à fixação da competência quanto a ações que
tratam de desvios de verbas provenientes do FUNDEF, o Supremo
Tribunal Federal, em recente julgamento de habeas corpus (HC n.
80.867-1/PI, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 12.04.2002), esposou
tese segundo a qual a competência para julgar e processar o crime
imputado ao paciente seria da Justiça Federal, nos termos do artigo
109, IV, da Constituição Federal, por evidenciado o interesse da
União.
Sustentou a ilustre Relatora que se mostra “relevante, para a fixação
da competência relativa ao processo penal, o fato de serem tais verbas
oriundas de origem federal, destinadas à aplicação em programas
educacionais e de formação do magistério disciplinados por lei
federal”. Concluiu, assim, que “o fato de a verba ser proveniente
da União, somada à previsão contida no art. 71, VI, da CF, de que
qualquer recurso repassado por ela sujeita-se à fiscalização do TCU,
(...), é suficiente para evidenciar que o interesse da União ou da
entidade a ela vinculada fica agregado ao recurso repassado, pois
sua aplicação permanece a mercê da fiscalização do Tribunal de
Contas da União”.
Cumpre salientar, por fim, que a egrégia Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, decidiu, quando do julgamento de ações
relativas a desvios de verbas oriundas do FUNDEF, que “o desvio de
quota federal do salário educacional configura o cometimento de
crime em detrimento de interesse da União, a fixar a competência
da Justiça Federal (entendimento do Pretório Excelso)” (H.C. n.
13.480/CE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 20.11.2000) e
que se tratando “de prefeito que pratica, em tese, crime de desvio
de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF,
sujeitas ao controle pelo Tribunal de Contas da União, sobressai a
competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do
feito” (H.C. n. 13.942/CE, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 04.06.2001).
1.
Recursos questionados no processo (PNAE e
PNATE)
Feita essa observação voltamos à questão dos recursos oriundo do
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os quais
são na verdade os objetos discutidos neste processo.
1. Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE
Sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, temos
sua instituição na Lei Federal nº 11.947/2009, que transcreveremos
a seguir alguns trechos:
PNAE – Lei Federal nº 11.947/2009 (Anexo 01)
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar
todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de
sua origem, durante o período escolar.
(...)
Art. 5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da União
para execução do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em conformidade
com o disposto no artigo 208 da Constituição Federal e observadas
as disposições desta Lei.
§ 1o A transferência dos recursos financeiros, objetivando a
execução do PNAE, será efetivada automaticamente pelo FNDE,
sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante
depósito em conta corrente específica.
(...)
Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão
ao FNDE a prestação de contas do total dos recursos recebidos.
§ 1o A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir
ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que
deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato,
será responsabilizada na forma da lei.
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em
seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data de aprovação da prestação de contas do
concedente, os documentos a que se refere o caput, juntamente
com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os
recursos financeiros transferidos na forma desta Lei, ainda que a
execução esteja a cargo das respectivas escolas, e estarão obrigados
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a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da
União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal e ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
§ 3o O FNDE realizará auditagem da aplicação dos recursos nos
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a cada exercício
financeiro, por sistema de amostragem, podendo requisitar o
encaminhamento de documentos e demais elementos necessários
para tanto, ou, ainda, delegar competência a outro órgão ou
entidade estatal para fazê-lo.
Art. 9o O FNDE, os entes responsáveis pelos sistemas de ensino e os
órgãos de controle externo e interno federal, estadual e municipal
criarão, segundo suas competências próprias ou na forma de rede
integrada, mecanismos adequados à fiscalização e ao monitoramento
da execução do PNAE.
Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo poderão celebrar
convênios ou acordos, em regime de cooperação, para auxiliar e
otimizar o controle do programa.
Art. 10. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao
FNDE, ao Tribunal de Contas da União, aos órgãos de controle
interno do Poder Executivo da União, ao Ministério Público e ao CAE
as irregularidades eventualmente identificadas na aplicação dos
recursos destinados à execução do PNAE.
(...)
Art. 17. Competem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, as
seguintes atribuições, conforme disposto no § 1o do art. 211 da
Constituição Federal:
(...)
IX - prestar contas dos recursos financeiros recebidos à conta do
PNAE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE;
X - apresentar ao CAE, na forma e no prazo estabelecidos pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, o relatório anual de gestão do PNAE.
Art. 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no
âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, Conselhos de
Alimentação Escolar - CAE, órgãos colegiados de caráter fiscalizador,
permanente, deliberativo e de assessoramento, compostos da
seguinte forma:
Art. 19. Compete ao CAE:
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas
na forma do art. 2o desta Lei;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à
alimentação escolar;
III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às
condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios
oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer
conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do
Programa.
Parágrafo único. Os CAEs poderão desenvolver suas atribuições em
regime de cooperação com os Conselhos de Segurança Alimentar
e Nutricional estaduais e municipais e demais conselhos afins, e
deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA.
Art. 20. Fica o FNDE autorizado a suspender os repasses dos recursos
do PNAE quando os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios:
I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os
ajustes necessários, visando ao seu pleno funcionamento;
II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos
anteriormente recebidos para execução do PNAE, na forma e nos
prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE;
III - cometerem irregularidades na execução do PNAE, na forma
estabelecida pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
§ 1o Sem prejuízo do previsto no caput, fica o FNDE autorizado
a comunicar eventuais irregularidades na execução do PNAE ao
Ministério Público e demais órgãos ou autoridades ligadas ao tema
de que trata o Programa.
§ 2o O restabelecimento do repasse dos recursos financeiros à conta
do PNAE ocorrerá na forma definida pelo Conselho Deliberativo do
FNDE.
Depreende-se da norma retrocitada que embora o repasse dos valores
aos Municípios não necessite da formalização de convênio, ajuste,
acordo ou contrato (§1º, artigo 5º), há a necessidade de prestar
contas, e na sua ausência, ou ainda constando irregularidades, o
FNDE poderá suspender os repasses dos recursos do PNAE (art. 20).
Não obstante, temos ainda a redação do artigo 8º, que determina
que os Entes Públicos que receberem recursos do PNAE, devem
obrigatoriamente disponibilizar documentos, quando da fiscalização
a ser exercida pelo Tribunal de Contas da União.
Percebe-se, portanto, que o repasse das verbas federais que
compõem o PNAE é condicionado à estrita observância da Lei nº

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

Página 45
11.947/2009, bem como às determinações do FNDE.
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –
PNATE
Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE
foi instituído pela Lei Federal nº 10.880/2004, que também
transcreveremos a seguir alguns trechos:
PROGRAMA BRASIL ESCOLARIZADO – Lei
Federal nº 10.880/2004 (Anexo 02)
Art. 1o Esta Lei institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar (PNATE) e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre
o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado,
altera o art. 4o da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá
outras providências.
(...)
Art. 6o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão
prestação de contas do total dos recursos recebidos à conta do PNATE
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos, na forma e prazo a serem definidos
em regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE.
§ 1o A prestação de contas dos Programas a que se refere o caput
deste artigo será apresentada ao respectivo Conselho, no prazo
estabelecido pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
§ 2o Os Conselhos a que se refere o art. 5o desta Lei analisarão
a prestação de contas e encaminharão ao FNDE demonstrativo
sintético anual da execução físico-financeira dos recursos repassados
à conta dos Programas, com parecer conclusivo acerca da aplicação
dos recursos transferidos.
§ 3o O responsável pela prestação de contas, que inserir ou fizer
inserir documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria
ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, responderá
civil, penal e administrativamente.
§ 4o Os documentos que instruem a prestação de contas, juntamente
com os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos
financeiros transferidos na forma desta Lei, serão mantidos pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em seus arquivos
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da aprovação da
prestação de contas do FNDE pelo Tribunal de Contas da União.
§ 5o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
disponibilizar a documentação referida no § 4o deste artigo ao
Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e aos Conselhos
previstos no art. 5o desta Lei, sempre que solicitado, bem como
divulgar seus dados e informações de acordo com a Lei no 9.755, de
16 de dezembro de 1998.
Art. 7o A transferência dos recursos consignados no orçamento
da União, a cargo do Ministério da Educação, para execução do
Programa Brasil Alfabetizado, quando destinados aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, observará as disposições desta Lei.
§ 1o O montante dos recursos financeiros será repassado em parcelas
e calculado com base no número de alfabetizandos e alfabetizadores,
conforme disposto em regulamentação.
§ 2o O Ministério da Educação divulgará, a cada exercício financeiro,
a forma de cálculo, o valor a ser repassado aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como as orientações e instruções
necessárias à execução do Programa Brasil Alfabetizado, observado
o montante de recursos disponíveis para este fim, constante da Lei
Orçamentária Anual e em suas alterações, aprovadas para o Fundo.
§ 3o O Programa Brasil Alfabetizado poderá ser executado pelo FNDE,
desde que os recursos sejam consignados ao orçamento daquele
Fundo, ou a ele descentralizados.
Art. 8o A transferência de recursos financeiros, objetivando a
execução descentralizada do Programa Brasil Alfabetizado, será
efetivada, automaticamente, pelo Ministério da Educação aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem necessidade
de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere,
mediante depósito em conta-corrente específica.
§ 1o Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo deverão
ser incluídos nos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios beneficiados.
§ 2o Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta do
Programa Brasil Alfabetizado, existentes em 31 de dezembro,
deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com
estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos da
regulamentação.
§ 3o A bolsa referida no § 1o do art. 11 desta Lei poderá ser paga ao
voluntário diretamente pela União, observadas as normas do FNDE
Art. 9o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentarão
prestação de contas do total dos recursos recebidos à conta do
Programa Brasil Alfabetizado, na forma e prazo a serem definidos
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em regulamentação.
Parágrafo único. O Ministério da Educação elaborará relatórios anuais
da execução do Programa Brasil Alfabetizado, que serão submetidos
à análise da Comissão Nacional de Alfabetização.
Art. 10. A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos
aos Programas de que trata esta Lei é de competência do Ministério
da Educação, do FNDE e dos órgãos do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal e será feita mediante a realização de
auditorias, fiscalizações, inspeções e análise dos processos que
originarem as respectivas prestações de contas.
§ 1o A fiscalização de que trata o caput deste artigo deverá,
ainda, ser realizada pelos Conselhos referidos no art. 5o desta Lei
na execução do PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e pela
Comissão Nacional de Alfabetização na execução do Programa Brasil
Alfabetizado.
§ 2o Os órgãos incumbidos da fiscalização da aplicação dos recursos
financeiros destinados aos Programas de que trata esta Lei poderão
celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação,
para auxiliar e otimizar o seu controle, sem prejuízo de suas
competências institucionais.
§ 3o Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao
Ministério da Educação, ao FNDE, aos órgãos do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, ao Ministério Público Federal,
aos mencionados Conselhos e à Comissão Nacional de Alfabetização
irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à
execução dos Programas.
§ 4o A fiscalização do Ministério da Educação, do FNDE e dos órgãos
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal ocorrerá
de ofício, a qualquer momento, ou será deflagrada, isoladamente
ou em conjunto, sempre que for apresentada denúncia formal de
irregularidade identificada no uso dos recursos públicos à conta dos
Programas.
§ 5o O órgão ou entidade concedente dos recursos financeiros
repassados à conta dos Programas de que trata esta Lei realizará,
nas esferas de governo estadual, municipal e do Distrito Federal,
a cada exercício financeiro, auditagem da aplicação dos recursos
relativos a esses Programas, por sistema de amostragem, podendo,
para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais
elementos que julgar necessários, bem como realizar fiscalização in
loco ou, ainda, delegar competência nesse sentido a outro órgão ou
entidade estatal.
No tocante a fiscalização deste programa, percebe-se claramente
que a Lei nº 10.880/2004, consignou aos Entes Federais a missão de
apurar a legalidade da aplicação dos recursos (caput, §3º e §4º do
artigo 10), mesmo sem a necessidade de instrumentos de repasse
(convênio, ajuste, acordo ou contrato).
Cumpre destacar ainda, que o artigo 6º designa ao Tribunal de
Contas da União à destinação da Prestação de Contas para análise.
Observem que diferentemente dos recursos do FUNDEB não há
valores oriundos do Tesouro Municipal e/ou Estadual.
3 – DECISÃO
Ante o exposto, em total consonância com a Área Técnica e com o
Ministério Público de Contas, VOTO:
a) Pelo reconhecimento da incompetência absoluta deste Tribunal
de Contas para o processamento e julgamento deste processo,
que versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE – no âmbito municipal, mais
especificamente no Município de Iúna, com base nos arts. 113, § 2°,
do CPC, em consonância com o permissivo legal previsto no art. 70
da LC 621/2012.
b) Pela remessa de cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas
da União.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6445/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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 Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Contas
para o processamento e julgamento deste processo, que versa sobre
a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação no âmbito municipal, mais especificamente no Município
de Iúna, com base no artigo 113, § 2º, do Código de Processo Civil,
em consonância com o permissivo legal previsto no artigo 70 da Lei
Complementar 621/2012;
2. Enviar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas da União
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para eventual apuração dos fatos;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-924/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6022/2014
INTERESSADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PONTO BELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - DIVA RABELO SANTANA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão dos arquivos da Prestação de Contas
Bimestral – CIDADES WEB, referente Abertura, ao 1º e 2º Bimestre
do exercício de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de Ponto Belo, de responsabilidade da Sra. Diva Rabelo
Santana.
Notificada, a Gestora apresentou cópia dos comprovantes de envio
da referida Prestação de Contas Bimestral, conforme fls. 10-17.
Encaminhado os autos à área técnica para atualização de informações,
a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 161/2014, fl.20, após verificar em 05/08/14, que
os dados da omissão em epígrafe foram enviados e que já foram
homologados, sanando assim a omissão, sugerindo, por fim, o
arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas no mesmo
sentido às fls. 29.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto
Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Inciso IV do Regimento
Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6022/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, arquivar
os presentes autos, com fulcro no artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013, nos termos da proposta de decisão do Relator, Auditor
João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação o Senhor
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, o Auditor
João Luiz Cotta Lovatti, Relator, e os Senhores Conselheiros Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
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Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-925/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6565/2014
INTERESSADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2°
BIM/2014
RESPONSÁVEL - AMADO LEANDRO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 2º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão dos arquivos da Prestação de Contas
Bimestral – CIDADES WEB, referente ao 2º Bimestre do exercício
de 2014, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Itarana, de responsabilidade do Sr. Amado Leandro da Silva.
Em 02/09/2014, o Gestor, apresentou a documentação solicitada,
cumprindo assim o determinado na Decisão de fls. 04, conforme
demonstrado ás fls. 08-10 da referida Prestação de Contas Bimestral.
Encaminhado os autos à área técnica para atualização de informações,
a 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 155/2014, às fls. 13, concluindo que os dados
da omissão em epígrafe foram encaminhados e homologados em
04/09/2014, sanando assim a omissão, sugerindo, por fim, o
arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas no mesmo
sentido às fls. 17.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto
Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Inciso IV do Regimento
Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6565/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, arquivar
os presentes autos, com fulcro no artigo 330, inciso IV da Resolução
TC 261/2013, nos termos da proposta de decisão do Relator, Auditor
João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação o Senhor
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, o Auditor
João Luiz Cotta Lovatti, Relator, e os Senhores Conselheiros Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N nº 050, de 05 de dezembro de 2014.
Aprova a escala de servidores em regime de plantão e sobreaviso
durante o período de recesso no âmbito do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
13, inciso I da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 58, parágrafo único do
Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução TC nº
261, de 04 de junho de 2013, compete ao Presidente adotar as
medidas cabíveis para que não haja paralisação das atividades da
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Corte no período de recesso, devendo determinar os setores que
continuarão em funcionamento e a escala de servidores em regime
de plantão;
CONSIDERANDO que, nos termos da Decisão Plenária TC nº
003/2014, o recesso no âmbito deste Tribunal será de 20 de
dezembro de 2014 a 04 de janeiro de 2015, deverá ser mantida
escala de servidores em regime de plantão para auxiliar na prestação
da tutela de urgência eventualmente demandada;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a escala de servidores em regime de plantão
e sobreaviso, e determinar os setores que continuarão em
funcionamento durante o período de recesso definido pela Decisão
Plenária TC nº 003/2014, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na forma do anexo único que integra esta Portaria.
Art. 2º Com base na Decisão Plenária TC nº 003/2014, ficam
suspensos os prazos processuais correntes, no período de 20 de
dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015, com exceção daqueles
considerados urgentes, nos termos do art. 64, parágrafo 4º da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 364, parágrafo 3º do
Regimento Interno deste Tribunal.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Presidente
PORTARIA N nº 050, de 05 de dezembro de 2014.
ANEXO ÚNICO
- Dias de Plantão: 22, 26 e 29/12/2014 e 02/01/2015.
Horário de funcionamento: 12h00min às 18h00min.
- Dias de Plantão: 23 e 30/12/2014.
Horário de funcionamento: 08h00min às 12h00min.
Conselheiros de Plantão:
- 22/12/2014: Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
- 23/12/2014: Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges;
- 26/12/2014: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
- 29/12/2014: Conselheiro José Antonio Almeida Pimentel;
- 30/12/2014: Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto;
- 02/01/2015: Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Atividades que serão mantidas durante os dias de plantão:
- Procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2014;
- Protocolo;
- Prestação da tutela de urgência: recebimento, análise, decisão,
expedição e entrega de atos;
- Diário Oficial Eletrônico (*).
(*) As unidades que enviarem matérias para publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES durante os dias do recesso deverão
acionar os servidores da ASCOM, que ficarão de sobreaviso, dentro
do horário de funcionamento do Tribunal previsto nesta Portaria.
Regras de funcionamento para a prestação da tutela de
urgência:
- Caso protocolado algum pedido:
1. NCD aciona o gabinete de sobreaviso;
2. Caso entenda necessário, o Relator aciona área técnica para
manifestação;
3. Área técnica, após manifestação, aciona o gabinete de sobreaviso;
4. Caso o gabinete decida pela adoção de alguma providência,
aciona a SGS;
5. SGS prepara documentação e aciona NCD para entrega;
6. NCD entrega documentação.
Regras para compensação:
- Regime de plantão: 1,5 dias a compensar por dia trabalhado;
- Regime de sobreaviso: 1 dia a compensar por dia de sobreaviso, se
acionado, 1,5 dias a compensar por dia trabalhado;
- Ao término do período de recesso, as chefias das unidades
envolvidas deverão informar à 3ª SAD os dias trabalhados por cada
servidor, para fins de registro.
Unidades/Servidores de Plantão:
- NCD
DATA
22/12/2014
23/12/2014
26/12/2014
DATA
29/12/2014
30/12/2014
02/01/2015

- SGS

DATA
22 E 23/12/2014

NOME
OLAVO MERÇON
ELZIMAR MACHADO DE SOUZA
MARCOS TOLEDO DE AMORIM
ELZIMAR MACHADO DE SOUZA
ANDRÉ GIESTAS FERREIRA
NOME
ANDERSON MARCIO COUTINHO SANTOS
ANDRÉ GIESTAS
OLAVO MERÇON

NOME
FLÁVIA BARCELLOS COLA
NATÁLIA COELHO MOURA
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- 1ª SAD
DATA
NOME
22, 23 E 26/12/2014 JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
DANILO MORAES SILVA SCOPEL
EVALDO SANTANA ALVARENGA
Unidades/Servidores de Sobreaviso:
- Gabinete do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
DATA
NOME
22/12/2014
SHEILA LEIBEL
- Gabinete do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
DATA
NOME
23/12/2014
RAFAEL ALMEIDA LIMA
- Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun
DATA
NOME
26/12/2014
VERA LUCIA OLIVEIRA ROUBACH DALVI
- Gabinete do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel
DATA
NOME
29/12/2014
ALINE RABELO DE AZEVEDO BARAONA
- Gabinete do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
DATA
NOME
30/12/2014
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
- Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
DATA
02/01/2015
- ASCOM

NOME
ELIANI CARMO MARIANO

DATA
NOME
22, 23 E 26/12/2014 LEONARDO VILAR COSTA
MARIANA MONTENEGRO
DATA
NOME
29, 30/12/2014,
LEONARDO VILAR COSTA
E 02/01/2015
MARIANA MONTENEGRO
- DGS
DATA
22/12/2014
23/12/2014
26/12/2014
DATA
29/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
- NCD
DATA
22/12/2014
23/12/2014
26/12/2014
DATA
29/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
- NOM

NOME
TADEU PIMENTEL CITTY
KATIA MURAD
TADEU PIMENTEL CITTY
KATIA MURAD
TADEU PIMENTEL CITTY
RÉGIS VICENTINI SILOTTI
NOME
JONAS SUAVE
GIULIANO MEDINA SILVA
JONAS SUAVE
GIULIANO MEDINA SILVA
JONAS SUAVE
RÉGIS VICENTINI SILOTTI
NOME
DURVAL SENNA DA SILVA
WALKER EARL LUZ CORREIA
PAULO SERGIO BARCELOS
ANTENILDO DE OLIVEIRA MIRANDA
NOME
JOSE ANTONIO MENDITH
DURVAL SENNA DA SILVA
ENRIQUE SCHUINA NUNES
DURVAL SENNA DA SILVA
JOSE ANTONIO MENDITH

DATA
NOME
22, 23 E 26/12/2014 JAÍLSON FERREIRA MODESTO
DATA
NOME
29, 30/12/2014
RODRIGO COSTA RODRIGUES
E 02/01/2015
- SEGEX
DATA
NOME
22, 23 E 26/12/2014 MARCELO NOGUEIRA DIAS
BRUNO FAÉ FARDIM
HOLDAR DE BARROS FIGUEIRA NETTO
ALFREDO ALCURE NETO
DATA
NOME
29, 30/12/2014,
MARCELO NOGUEIRA DIAS
E 02/01/2015
BRUNO FAÉ FARDIM
ANDERSON ULIANA ROLIM
LUCAS GIL CARNEIRO SALIM
- SGS
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DATA
22, 23 E 26/12/2014
DATA
29, 30/12/2014,
E 02/01/2015
- STI
DATA
22, 23 E 26/12/2014
DATA
29/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
- 1ª SAD
DATA
29, 30/12/2014
E 02/01/2015

NOME
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
APARECIDA BARCELLOS DE OLIVEIRA
NOME
ODILSON BARBOSA DE SOUZA JUNIOR
APARECIDA BARCELLOS DE OLIVEIRA
NOME
SERGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR
JOSÉ MARIA CEOLIN ESCLAUZERO
NOME
MARCOS GUILHERME BRESSIANE
AUGUSTO CORREA MELO
SANDER DA SILVA CORREA
NOME
JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
BRUNO
PINHEIRO
SARDENBERG
MATTOS
EVALDO SANTANA ALVARENGA

DE

- 2ª SAD
DATA
22, 23 E 26/12/2014
DATA
29, 30/12/2014
E 02/01/2015
- 3ª SAD
DATA
22, 23 E 26/12/2014
DATA
29, 30/12/2014
E 02/01/2015

NOME
ELIZABETH Mª. KLIPPEL AMANCIO
PEREIRA
PAULA PIMENTEL DE AGUIAR
NOME
ELIZABETH Mª. KLIPPEL AMANCIO
PEREIRA
PAULA PIMENTEL DE AGUIAR
NOME
JÚNIA CALIL GAVA
CÉSAR MORAES MOSCHEN
NOME
BIANCA TRISTÃO
CÉSAR MORAES MOSCHEN

Quarto Termo Aditivo
Contrato nº 022/2012
Processo TC-5245/2012
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Técnica e Tecnologia e Serviços EPP.
OBJETO: Prorrogação do prazo, por mais 12 (doze) meses, a
partir de 11/12/2014, do Contrato nº 022/2012, que versa sobre a
prestação de serviço de recepção na entrada principal.
Vitória, 24 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 321
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
Nomear ERMERSON DOS SANTOS RIBEIRO, para exercer, em
comissão, o cargo de Adjunto de Gabinete, que compõe a estrutura
do gabinete do referido Conselheiro.
Vitória, 5 de dezembro de 2014.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 322
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar o servidor LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE
SÁ, matrícula nº 202.960, ocupante do cargo efetivo de Auditor
de Controle Externo, para exercer o cargo em comissão de Chefe
de Gabinete de Conselheiro em substituição à servidora JUÇARA
MENEZES RIBEIRO, matrícula nº 202.974, afastada do cargo
por motivo de férias, a contar de 05/12/2014, enquanto durar seu
afastamento.
Vitória, 5 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
www.tce.es.gov.br
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PORTARIA N nº 051, de 05 de dezembro de 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, no exercício das atribuições que lhe confere o
artigo 13, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621, de 09 de
março de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem a
Comissão Técnica para análise do cumprimento da metodologia dos
cálculos relativos às diferenças de URV (Unidade de Referência de
Valores) aprovada pela Decisão Plenária Administrativa 002/2012 e
seus anexos.
Bruno Fardin Faé
Danielly de Oliveira Nazário
Jaderval Freire Junior
Jane Nascimento Costa Pinheiro
Vinicius Emmanuel Cometti
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Art. 2º A comissão poderá solicitar o apoio de servidores do TCE-ES
para o desempenho dos seus trabalhos.
Art. 3º As unidades administrativas deverão fornecer, quando
solicitadas, as documentações, inclusive em meio eletrônico, e
informações necessárias ao desempenho dos trabalhos.
Art. 4º A comissão não fará atendimento direto aos servidores. As
comunicações a esses serão de responsabilidade da 3ª Secretaria
Administrativa.
Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos será de até 30 (trinta)
dias úteis a partir da publicação desta portaria, podendo a comissão
emitir relatórios parciais por iniciativa própria ou por determinação
da Presidência para a adoção providências necessárias.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Presidência, 05 de dezembro de 2014.
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