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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-703/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1076/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - DENÚNCIA
INTERESSADO - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LINHARES - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada pelo senhor
Orlando Lopes Fernandes, na qual suscita dúvida acerca do modo
de contratação de serviços de leiloeiro pela Prefeitura Municipal de
Linhares e postula a esta Corte de Contas o balizamento de uma
forma única de procedimentos para a contratação dos leiloeiros por
parte das entidades públicas estaduais e municipais.
Após análise, a 5ª Secretaria de Controle Externo sugeriu a notificação do então Prefeito de Linhares, senhor Jair Correa, para que
encaminhasse a esse Tribunal de Contas a cópia do processo administrativo relativo à contratação do Leiloeiro Oficial, senhor Djanir
da Ros (Manifestação Técnica Preliminar ITP 267/2013 - fls.
33/34).
Em atendimento, o senhor Jair Correa encaminhou a cópia integral do processo administrativo 15.107/2012, mediante o qual foi
contratado o Leiloeiro Oficial, senhor Djanir da Ros, pela Prefeitura
Municipal de Linhares (fls. 41/144).
Ato contínuo, a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica ITP 1126/2013 (fls. 148/172), na qual concluiu
pelo não conhecimento da presente denúncia/ solicitação de auditoria / consulta, tendo em vista que a mesma não atendeu aos
requisitos de admissibilidade dispostos na LC nº 621/2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (fls.
177/179).

É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica ITP
1126/2013 (fls. 148/172) e no Parecer do Ministério Público de Contas (fls. 177/179), abaixo transcritos:
- Instrução Técnica
III – PRELIMINAR - ADMISSIBILIDADE DOS PEDIDOS
A nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, Lei Complementar nº 621/2012 traz em seu artigo 93 quais
são as pessoas legitimadas a apresentar denúncia nesta Corte de
Contas, in verbis:
Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato poderá denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos
praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à fiscalização do
Tribunal de Contas.
Quanto aos requisitos de admissibilidade por força legal, as normas
definidas para denúncia, estão dispostas no artigo 94 do normativo
mencionado acima:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
Conforme pode ser visto dos autos, o Sr. Orlando Lopes Fernandes
se identificou trazendo aos autos fatos relacionados com a contratação de leiloeiro no Município de Linhares.
Outrossim, percebe-se que não há clareza, muito menos informações e elementos de convicção com o consequente acompanhamento de indício de prova de irregularidade acometida.
Aliás, muito pelo contrário, a peça inicial dos autos traz o desconhecimento do cidadão que apresenta a documentação dos autos e
conclama a essa Corte de Contas que oriente a forma de contratação dos leiloeiros na visão desse órgão de controle externo.
Por tais razões, não estando presentes os requisitos de admissibilidade da presente denúncia essa não deve ser conhecida.
De outro giro, o pedido da exordial é de que essa Corte de Contas
exerça fiscalização na Prefeitura Municipal de Linhares quanto à forma de contratação de leiloeiro naquela municipalidade.
A Lei Complementar nº 621/2012 em seu artigo 92 assim dispõe:
Art. 92. São competentes para solicitar ao Tribunal de Contas a
prestação de informações e a realização de inspeções e auditorias:
I - a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais;
II - as Comissões permanentes ou de inquérito da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais.
Assim, é de se concluir que não possui o Sr. Orlando Lopes Fernandes legitimidade para solicitar inspeção por parte dessa Corte de
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Contas.
Também para o caso de consulta, conforme Lei Complementar nº
621/2012 em seu artigo 122 e incisos assim dispõe:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas
pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios.
Verifica-se que também nesse intento não há legitimidade ao subscritor da exordial para tanto.
Assim sendo, não havendo legitimidade do impetrante para solicitar
fiscalização ou realizar consultas, bem como, não havendo elementos necessários e imprescindíveis para casos de denúncia, não há
que ser conhecido os pedidos da inicial e, consequentemente arquivado esses autos.
- Parecer do Ministério Público de Contas
Em princípio, assiste razão à área técnica quanto à proposição de
não conhecimento da denúncia, porquanto a peça inaugural na qual
se fundamentou a suposta denúncia contém apenas indicação de
dúvida acerca do modo de contratação de leiloeiro oficial pela Prefeitura de Linhares. Efetivamente, não há indicação de elementos
sobre suposta irregularidade da referida contratação.
Lado outro, não se mostra possível a convolação do feito em processo de consulta, pois o requerente não é parte legítima (art. 122,
LC n. 621/12).
Não se encontram presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade que autorizam o recebimento do expediente como denúncia
ou consulta, não se podendo, nesses autos, perseguir o mérito da
questão.
Por essa razão mesma, encontra-se prejudicada a proposição para
a formação de prejulgado sobre a matéria.
Noutro giro, ainda que fosse possível a instauração do incidente de
prejulgado, não se vislumbra, na espécie, a relevância da matéria
de direito, haja vista que a contratação de leiloeiro somente veio a
ser discutida por essa Corte numa única oportunidade, evidenciando
que, na praxe, as administrações públicas estaduais e municipais
não têm enfrentado dificuldades para a contratação desse profissional, sobretudo pela ausência de impugnações de eventuais interessados e/ou por órgãos de controle.
Elemento fundamental para se demonstrar a relevância da matéria
seria a indicação de que as contratações de leiloeiro, seguindo variadas formas, consoante demonstrado na ITP 1126/2013, além de
explicitamente ilegais, estariam ocasionando dano ao erário, o que
não pode ser extraído dos autos.
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 Luciano Vieira, VOTO pelo não conhecimento
da denúncia, nos termos do artigo 94, §1º da Lei Complementar
621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1076/2013,
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, não conhecer
a presente Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Linhares,
ante a ausência de requisitos 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
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. 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
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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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC -704/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1663/2011
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2010
RESPONSÁVEIS - ESAÚ MONTEIRO DE LIMA E ÉDIO JOSÉ FILHO
DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO 2010)
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA) - 1) REGULAR
COM RESSALVAS - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASM, exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor Esaú Monteiro de Lima.
Em sua primeira manifestação no processo, a 6ª Secretaria de
Controle Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC
108/2013 (fls. 135/141), onde aponta a existência de possíveis
irregularidades merecedoras de esclarecimentos:
QUANTO À FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL
A Prestação de Contas Anual está composta pelas Demonstrações
Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução TC nº
182/02 exceto pelo seguinte:
1.1.1 Inexistência de conciliação bancária da conta 2.160.158
Banestes S/A
Base Legal: inciso III do artigo 105 da Resolução 182/2002
[...]
1.1.2 – Ausência de Balancete de Verificação Acumulado
Base Legal: Inciso VI do artigo 105 da Resolução 182/2002
[...]
1.1.3 - Ausência de segregação de funções. Considerando
que o servidor que assina como contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA, também responde
pelo cargo de Diretor da Divisão de Administração e Finanças.
Base Legal: Inciso I do Art. 2º da Resolução CFC 803/1996
[...]
5.1 – Falta de evidenciação da constituição de provisão para
perda de investimento na Demonstração do Balanço Patrimonial
Base Legal: item 4 do Anexo III da Portaria MPS 916/2003 alterada pela Portaria 95/2007, e item 10 da NBC T 16.6
[...]
7. Demonstrativo de Gastos com a Administração
Base Legal: artigo 105 da Resolução 182/2002 e com o objetivo de
subsidiar a análise técnica dos registros contábeis realizados faz-se
necessário o encaminhamento dos seguintes documentos:
1. Demonstrativo de Resultado Atuarial – DRAA, em conformidade
com a Portaria MPS nº. 402, de 10/12/2008;
2. Demonstrativo de gastos com a administração do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS comprovando a observância do
limite legal de 2% do valor total da remuneração dos servidores ativos e inativos vinculados ao RPPS, em conformidade com os limites
estabelecidos pela Portaria MPS nº. 402/2008 assim como com o §
2º do art. 55 da Lei Municipal 2.818/05.
Em sequência, a 6ª SCE manifestou-se através da Instrução Técnica Inicial ITI 295/2012 (fl. 143/144), sugerindo a citação do
responsável, Senhores Esaú Monteiro de Lima, Diretor Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz,
no exercício de 2010 e Édio José Filho de Oliveira, Diretor Financeiro
e Técnico Contábil, nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC
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108/2013.
Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveram-se as citações por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 397/2012,
fls. 153, que lhes concedera o prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias para apresentar justificativas em face da indicação de irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil e na Instrução
Técnica Inicial.
Devidamente citado - Termo de Citação 0997/2012 (fl 154) e Termo
de Citação 0998/2012 (fl.155), Aviso de Recebimento juntado na
data de 11 de julho de 2013 (fls. 157), os responsáveis apresentaram tempestivas justificativas (fls. 161 a 207).
A 3ª SCE elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
142/2013 (fls. 382 a 394), que analisa a documentação da prestação de contas em cotejo com a manifestação do responsável, e
faz a seguinte apreciação sobre os indicativos de irregularidades
merecedoras de esclarecimentos:
1. Inexistência de conciliação bancária da conta 2.160.158
Banestes S/A (Item 1.1.1 do RTC 108/12)
Base Legal: inciso III do artigo 105 da Resolução 182/2002.
Analisando o Demonstrativo das Contas de Bancos, verificou-se que
o extrato bancário da conta corrente 2.160.158 do Banco Banestes
S/A apresenta um saldo de R$ 13.131,58 e o razão contábil um
saldo de R$ 14.209,00, com uma inconsistência de R$ 1.077,42.
Comparando o razão da conta do mês de dezembro de 2010 com o
extrato bancário correspondente, verificou-se, que aquela diferença
refere-se a um valor de R$ 381,41, identificado como pagamento de
despesa extra nº 175, contabilizado conforme razão (fls. 41) e não
creditado no extrato bancário (fls. 42) e um valor de R$ 1.458,91,
creditado no extrato bancário e não registrado no razão.
Nesse sentido, foi apontada a necessidade quanto ao envio da referida conciliação.
Devidamente citados, os defendentes alegaram que houve um equívoco no momento de imprimir antes de finalizar a contabilização das
despesas e encaminharam a conciliação e cópia do extrato bancário
da conta 2.160.158, Banestes S.A.
Verificamos que os defendentes encaminharam documentação comprobatória de suas alegações conforme folhas 166/168, o que atende a solicitação desta Corte.
Diante disso, sugerimos que seja considerado sanado o presente
indicativo de irregularidade, face ao atendimento do que preceitua o inciso III do artigo 105 da Resolução 182/2002.
2. Ausência de Balancete de Verificação Acumulado (Item
1.1.2 do RTC 108/12)
Base Legal: Inciso VI do artigo 105 da Resolução 182/2002.
O balancete apresentado às folhas 125/129 não apresentou movimentação acumulada do exercício. O saldo inicial não confere com
o saldo final do balancete do exercício de 2009 TC nº 2378/2010,
impossibilitando uma análise mais detalhada dos dados da PCA.
Nesse sentido, foi apontada a necessidade quanto ao envio do referido balancete.
Devidamente citados, os defendentes afirmam estarem de pleno
acordo com a observância desta Corte de Contas, pois de fato deixaram de anexar o referido balancete no processo de Prestação de
Contas Anual e o encaminharam às fls.169/170 dos autos.
Da análise do documento acostado pela defesa, verificamos o atendimento ao que preceitua o inciso VI do artigo 105 da Resolução
182/2002.
Pelo exposto, sugerimos que seja considerado sanado o presente
indicativo de irregularidade.
3. Ausência de segregação de funções. Considerando que o
servidor que assina como contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA, também responde pelo
cargo de Diretor da Divisão de Administração e Finanças.
(Item 1.1.3 do RTC 108/12)
Base Legal: Inciso I do Art. 2º da Resolução CFC 803/1996
Observa-se na Portaria 003/2005 (fls. 113) anexada ao processo
que o Sr. Édio José Filho de Oliveira, detém, desde janeiro de 2005 o
cargo em comissão Diretor da Divisão de Administração e Finanças,
assinando, conforme se nota nos autos, como contabilista responsável. Destaca-se que, uma das funções do contabilista é exatamente conferir e fiscalizar a gestão financeira. Não se concebe que a
mesma pessoa fiscalize e confira seus próprios atos, principalmente
em se tratando de recursos públicos.
Vale destacar que o item “Princípios do Controle Interno” da Resolução 227/2011 do TCEES orienta que:
“as tarefas e responsabilidades essenciais ligadas à autorização,
tratamento, registro e revisão das transações e fatos devem ser
designadas a pessoas diferentes. Com o fim de reduzir o risco de
erros, desperdícios ou atos ilícitos, ou a probabilidade de que não
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sejam detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que
todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se
concentrem nas mãos de uma única pessoa ou seção;”
Ante o exposto, foram solicitados esclarecimentos ao agente responsável.
Devidamente citados, os defendentes afirmam, na nota de esclarecimento (fls. 171/172), que:
“Para uma nova análise dessa Controladoria Técnica, estamos juntado cópias da Lei n° 21298, de 25/08/2010, “Aprova o Regimento
Interno do IPASMA e Cópias da Lei n° 3.297, de 09/04/2010 —
Reestrutura o IPASMA, em conformidade da análise desse Egrégio Tribunal de Contas – Processo TC 1.663/2011 em seu Item
1.1.3. “Ausência de segregação de funções. Considerando
que o servidor que assina como contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA, também responde
pelo cargo de Diretor da Divisão Administrativa e Finanças” –
Base Legal: “Inciso I do Art. 2° da Resolução CFC 803/1996”.
A princípio esclarecemos que a reestruturação do IPASMA pela Lei
Municipal n° 3.297, de 09/04/2010, é de provimento em COMISSÃO de livre nomeação e exoneração do Presidente da Autarquia,
previsto no § 2° do art. 68 — Da Estrutura Administrativa —
Seção I Da Administração.
Na Seção VIII — Dos Dirigentes dos órgãos de Direção Intermediária — SUBSEÇÃO I “DO DIRETOR DE DIVISÃO DE FINANÇAS” — Artigo 82, “As atribuições do Diretor de Divisão
de Finanças serão estabelecidas no Regimento Interno do
IPASMA, mencionada no Art. 80 desta Lei”.
DECRETO LEI N° 21.298, de 25/08/2010 — Aprova o Regimento Interno do IPASMA SEÇÃO RI — DA DIRETORIA DE
FINANÇAS — Art. 14 — “A Diretoria de Financeira tem por
objetivo promover a execução de atividade orçamentárias,
contábeis e financeira do Instituto”- Artigo 15 — “São atribuições do Diretor de Finanças: Incisos I a XIII. (Doc. Anexo).
Assim, o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como
características essenciais a criação por Lei, em número certo, com denominação própria atribuições definidas e pagamento pelos cofres da Entidade.
Na nomeação para cargo em COMISSÃO, dar-se-á preferência ao servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira
técnico ou profissional, atendidos os requisitos definidos em
Lei, em comissão, para o cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração do Presidente da Autarquia (IPASMA ).
Essa Egrégia Corte destaca: “O cargo em comissão Diretor
da Divisão de Administração e Finanças, assinando, conforme se nota nos autos, como contabilista responsável. Destaca-se que, uma das funções do contabilista é exatamente
conferir e fiscalizar a gestão financeira. Não se concebe que
a mesma pessoa fiscalize e confira seus próprios atos, principalmente em se tratando de recursos públicos.”
Vimos esclarecer com relação os serviços serem fiscalizados pelo
mesmo executor, queremos afirmar que todos as atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor desta Autarquia são fiscalizados e deliberados pelos Conselhos Administrativo, Fiscal e
Deliberativo de acordo com as Legislações vigentes, principalmente
pela Lei 9.717 do MPS, Emenda Constitucional n° 20/98 e demais
Legislações Municipais já citadas.
Legislação Municipal Lei n° 3.297, de 09/04/2010, Seção II — Do
Conselho Fiscal — Arts. 72 a 74 em seus Incisos e §§, em sua Seção
V — DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL — Art. 77,
Incisos I a V. (Doc. Anexo).
Em sua Seção VII — DO PRESIDENTE - Art. 79, “Compete ao
Presidente exercer a administração superior do Instituto
bem como representar o ‘PASMA, em juízo e fora dele”.
São as nossas considerações para análise dessa 7° Controladoria
Técnica ( TCE/ES )”.
O presente indício de irregularidade se refere à ausência de segregação de funções e desrespeito ao princípio constitucional da
moralidade administrativa, devido à atuação do Sr. Édio José Filho
de Oliveira, contabilista responsável que também exerce o cargo em
comissão de Diretor da Divisão de Administração e Finanças.
O princípio da segregação de funções está implícito no princípio da
moralidade administrativa, insculpido no caput do art. 37 da CF/88,
e explicitado como princípio do controle interno administrativo no
item 3.IV da Seção VIII do Capítulo VII do Anexo da IN 1/2001,da
Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, in
verbis:
3. Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que
visam ao atingimento de objetivos específicos, tais como:
[...]
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IV. Segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades
deve prever a separação entre as funções de autorização/aprovação
de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que
nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo
com este princípio; (grifo nosso)
Também nossa Corte de Contas, através da Resolução TC n°
227/2011, que aprova o “Guia de orientação para implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, prevê:
PRINCÍPIOS DE CONTROLE INTERNO
Os princípios de controle interno usualmente mencionados na literatura especializada correspondem a medidas que devem ser adotadas em termos de política, sistemas e organização, visando ao
atingimento dos objetivos anteriormente elencados. A seguir, listaremos os mais citados:
(...)
divisão das tarefas (segregação de funções): as tarefas e responsabilidades essenciais ligadas a autorização, tratamento, registro e revisão das transações e fatos devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o fim de reduzir o risco de erros, desperdícios ou
atos ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam detectados estes
tipos de problemas, é preciso evitar que todos os aspectos fundamentais de uma transação ou operação se concentrem nas mãos de
uma única pessoa ou seção; (...)
Acerca do tema, cumpre também destacar o entendimento do Tribunal de Contas da União:
Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle
interno que consiste na separação de funções, nomeadamente de
autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. (TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário).
Segundo esse princípio, a Administração deve repartir funções entre
os agentes públicos, cuidando para que eles não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que
envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses
mesmos atos. Daí porque um contabilista não pode, por exemplo,
ser nomeado Diretor Financeiro, e continuar exercendo aquela função, cujo resultado final será passível de sua fiscalização.
Logo, não assistem razões as alegações apresentadas pela defesa
de que seus atos seriam ainda fiscalizados e deliberados pelos Conselhos Administrativo, Fiscal e Deliberativo.
Pelo exposto, opinamos pela manutenção da presente irregularidade.
Falta de evidenciação da constituição de provisão para perda de investimento na Demonstração do Balanço Patrimonial
(Item 5.1 do RTC 108/12)
Base Legal: item 4 do Anexo III da Portaria MPS 916/2003 alterada
pela Portaria 95/2007, e item 10 da NBC T 16.6
No anexo 15 da Variação Patrimonial (fls. 10) notou-se a evidenciação no exercício de perdas em investimentos, no valor de R$
1.368.971,43 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos). No entanto,
no Anexo 14 do Balanço Patrimonial não é apresentada a conta redutora “Provisão para Perdas de Investimentos” junto às aplicações
financeiras, o que leva-nos a concluir que esse valor foi deduzido da
própria conta de aplicações.
O item 4 do Anexo III da Portaria MPS 916/2003 alterada pela Portaria 95/2007, e item 10 da NBC T 16.6 determinam que os saldos
devedores ou credores das contas retificadoras sejam apresentados
como valores redutores das contas ou do grupo de contas que lhes
deram origem.
Destaca-se que o uso da conta retificadora de provisão para perdas
das contas de investimentos, visa dar transparência à informação
apresentada no demonstrativo contábil. Com esse procedimento ficará evidenciado o valor aplicado originalmente e as possíveis perdas e ou ganhos até que o valor aplicado seja resgatado.
Devidamente citados, os defendentes afirmam:
“justificativa aceita dada pela irregularidade das contas de 2009
para 2010, conforme parecer as fls140 anexo”.
Da folha 140 destes autos podemos extrair a seguinte informação:
“Tendo em vista que quando o jurisdicionado foi citado para prestar esclarecimento relacionado a mesma irregularidade relativa ao
exercício de 2009, a Prestação de Contas Anual de 2010 já havia
sido enviada a esta Corte de Contas e que o mesmo compreendeu a
necessidade do registro das provisões matemáticas previdenciárias,
comprometendo-se em apresentá-las em Demonstrações futuras,
optamos por considerar a justificativa dada em resposta à citação
da mesma irregularidade no exercício de 2009 para a de 2010”.
Resolução CFC N.º 1.133/08, que aprova a NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, determina:
10. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras
devem ser apresentados como valores redutores das contas

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

Página 4
ou do grupo de contas que lhes deram origem.
Já o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da
Secretaria do Tesouro Nacional ensina que:
Provisões são obrigações existentes da entidade provenientes de
eventos passados, e que se espera que resulte em uma saída de
fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial
de serviços, com a característica de terem algum grau de incerteza
quanto a valor e data prevista de pagamento.
Uma provisão só deve ser reconhecida se atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) A entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente
como consequência de um evento passado;
b) É provável a saída de recursos para liquidar a obrigação; e
c) Pode ser feita estimativa confiável do montante da obrigação.
(...)
O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa
dos dispêndios necessários para liquidar a obrigação presente na
data da apresentação das demonstrações contábeis.
A melhor estimativa dos dispêndios necessários para liquidar a obrigação presente é o valor que uma entidade pagaria para liquidar
a obrigação na data do balanço ou para transferi-la a um terceiro
nesse momento. As estimativas do resultado e do efeito financeiro
são determinadas pela administração da entidade, complementada
pela experiência de transações similares e, em alguns casos, relatórios de peritos independentes. As evidências consideradas devem
incluir toda evidência adicional fornecida por eventos após a data
do balanço.
Depreende-se das normas acima transcritas, a necessidade de realizar provisões sempre que a entidade tenha uma obrigação presente, como consequência de um evento passado; que seja possível ser
feita uma estimativa confiável de seu montante e que seja provável
a saída de recursos para liquidá-la.
Assim também, os saldos devedores ou credores das contas retificadoras devem ser apresentados como valores redutores das contas
ou do grupo de contas que lhes deram origem, com a finalidade
de dar transparência à informação apresentada no demonstrativo
contábil, uma vez que tal procedimento evidenciará o valor aplicado
originalmente e as possíveis perdas.
Da análise dos autos pode-se observar que foi contabilizada uma
perda em investimentos na Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15) como uma Variação Passiva independente da
execução orçamentária, bem como também foi reconhecida no Balanço Financeiro (Anexo 13), como resultado diminutivo do exercício nas Despesas Extra Orçamentárias, tal perda no valor de R$
1.368.971,43 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), entretanto
não foi contabilizada a devida Provisão para Perdas em Investimentos para ajustar a conta de investimentos no Balanço Patrimonial conforme determina a normatização.
Considerando que o jurisdicionado foi citado para prestar esclarecimento relacionado a esta irregularidade somente em julho de 2012,
ocasião em que já havia enviado a esta Corte de Contas as Prestações de Contas Anuais dos exercícios de 2011 e 2012;
Considerando que, da defesa apresentada, depreende-se que o gestor compreendeu a necessidade do registro de tal provisão;
Considerando, ainda, que a ausência do registro, além de se configurar erro formal, não causou prejuízos à estrutura das demonstrações, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
Por oportuno, sugere-se determinar, ao atual gestor do órgão
que providencie o reconhecimento das provisões para perdas em
investimentos no Balanço Patrimonial dos próximos exercícios, bem
como sua evidenciação em notas explicativas segundo determina o
MCASP, abaixo transcrito:
(...)
As notas explicativas devem conter as principais estimativas
referentes aos períodos futuros (por exemplo, provisões) e
as fontes de erro de estimativa, na data a que se referem as
demonstrações, que têm risco significativo de causar ajuste
material dos valores contábeis de ativos e passivos no próximo exercício financeiro. A respeito desses ativos e passivos,
devem ser informados detalhes sobre sua natureza e valor contábil
na data a que se referem às demonstrações.
O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não reduz sua confiabilidade. (grifo nosso)
Assim também observar o que determina o inciso VI do art. 16 da
Portaria 402/2008 do Ministério da Previdência Social.
Demonstrativo de Gastos com a Administração (Item 7 do
RTC 108/12)
Base legal: artigo 105 da Resolução 182/2002.
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Com base no artigo 105 da Resolução 182/2002 e com o objetivo
de subsidiar a análise técnica dos registros contábeis realizados foi
solicitado o encaminhamento dos seguintes documentos:
Demonstrativo de Resultado Atuarial – DRAA, em conformidade
com a Portaria MPS nº. 402, de 10/12/2008;
Demonstrativo de gastos com a administração do Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS comprovando a observância do limite
legal de 2% do valor total da remuneração dos servidores ativos e
inativos vinculados ao RPPS, em conformidade com os limites estabelecidos pela Portaria MPS nº. 402/2008 assim como com o § 2º
do art. 55 da Lei Municipal 2.818/05.
Os defendentes encaminharam o Demonstrativo do Resultado da
Avaliação Atuarial – 2010, conforme folhas 202/209, já com relação
aos gastos da administração com o RPPS, afirmam:
“Quanto aos gastos com a administração, segue anexa cópia de
todos os Resumos das Folhas de Pagamento e mais o valor pago
do parcelamento que é de R$ 2.751.309,12 do exercício de 2009,
e como prescreve a legislação, que tem que ser do exercício anterior aos gastos efetuados, os mesmos estão publicados no sítio
do MPS, corno determina as normas legais em vigor, em relação
o limite legal, podemos observar que a somatória das remunerações, proventos e pensões e outros, em 2009 foi na ordem de R$
72.584.552,61 (Setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e
quatro mil, quinhentos cinquenta e dois reais e sessenta e uni centavos ), calculando os 2% do limite autorizado por Lei, teremos um
montante a ser gasto de R$ 1.423.226,52 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e três mi], duzentos vinte e seis reais e cinquenta e
dois centavos), ao confrontarmos com o Balancete de Verificação
na página 3 de 5 em Despesas Orçamentárias, os gastos foram em
um montante de R$ 1.154.407,29 (Hum milhão, cento e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e vinte e nove centavos),
portanto gastamos a menos R$ 268.819,23 (Duzentos sessenta
e oito mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos) do
que a Lei nos faculta.
Esclarecemos ainda que se olharmos pelo Principio da Economicidade, e em cumprimento ao item III do Art. 15 da Portaria MPS N° 402, de 10 de dezembro de 2008, poderíamos
constituir reserva com as sobras ao longo dos anos para os
gastos a que as mesmas se destinam que é administração e
está demonstrado que isso não foi feito e sim, todas as sobras ficaram no FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPASMA.
Se tivéssemos constituído a reserva com as sobras dos gastos durante todo o período que iniciou até o momento teria
aproximadamente mais de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão
quinhentos mil reais), sem contar com os rendimentos.
Compulsando a documentação e os esclarecimentos apresentados
pelos responsáveis, verificamos que foi observado o limite legal previsto na Portaria MPS nº. 402/2008. Dessa forma, sugerimos que
seja afastado o indicativo de irregularidade apontado.
Ainda, diante da análise realizada pela equipe técnica, extraem-se
do Relatório Técnico Contábil RTC 108/2012 [fls. 135/141] e dos
demais documentos contábeis, os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Fixada
R$ 13.390.000,00
Despesa Executada
R$ 10.502.310,68
Economia Orçamentária
R$ 2.887.689,32
BALANÇO FINANCEIRO (fl. 06)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 51.449.337,13
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 63.272.279,27
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fl. 08)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$
Financeiro
R$ 7.291,71
63.272.279,27
Permanente
R$
Permanente
R$ 0,00
49.872.326,35
Compensado
0,00
Compensado
R$ 0,00
ATIVO REAL
R$
PASSIVO REAL R$ 7.291,71
113.144.605,62
Ativo Real Líquido
R$ 13.107.313,91
Superávit Financeiro
R$ 63.264.987,56

Os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC para análise que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 186/2014 (fls. 396 a 408), recomendando
para que se profira o julgamento considerando as contas Regulares com Ressalva e sugerindo determinações ao atual gestor do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Aracruz – IPASM.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito enconDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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tra-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 na Instrução Técnica Conclusiva ITC 186/2014 (baseada na Instrução Contábil Conclusiva ICC
142/2013), nos seguintes termos:
CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas dos senhores Esaú Monteiro de Lima e Édio José
Filho de Oliveira, respectivamente, Presidente e Diretor Financeiro/
Técnico Contábil do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, no exercício
2010, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 142/2013 conclui pela
regularidade, com ressalva, das contas quanto aos demonstrativos
contábeis encaminhados.
3.2. Ressalte-se que não foi realizada auditoria ordinária no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, referente ao exercício de 2010.
3.3. Tendo em vista o que se mostra nos autos, opina-se diante do
preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da Resolução TC 261/2013,
no sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio
de Acórdão, com amparo no artigo 84, inciso II, da LC nº 621/2012,
profira julgamento considerando REGULARES COM RESSALVA as
contas, frente ao Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, dos senhores
Esaú Monteiro de Lima, Presidente do IPASMA e Édio José Filho
de Oliveira, Diretor Financeiro e Técnico Contábil do IPASMA, no
exercício de 2010, dando quitação aos responsáveis na forma do
preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012, tendo em vista que a irregularidade detectada é formal e de natureza não grave.
3.4. In fine, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, opina-se pela
DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA
e ao contabilista responsável para que:
3.4.1 Constitua provisão contábil para perdas em investimentos,
em atendimento ao princípio contábil da prudência, conforme disposto na Resolução CFC nº 750/93 e Portaria MPS 916/2003.
3.4.2 Evidencie em notas explicativas informações referentes às
provisões e outras necessárias ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS;
3.4.3 Observe os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em especial o que trata da segregação de
funções.
Vitória, 13 de janeiro de 2014.
Gladson Carvalho Lyva
Mat. 203.202
Auditor de Controle Externo
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu o Parecer MMPC 717/2014 (fl. 410)
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a manifestação da área técnica.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar n.º
621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1.1 Tendo em vista o que se mostra nos autos e com base no
art. 319, §1º, inciso IV, da Resolução TC 261/2013 e 84, inciso II,
da LC nº 621/2012, para que este Tribunal considere REGULARES
COM RESSALVA as contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, de
responsabilidade dos senhores Esaú Monteiro de Lima, Presidente
do IPASMA e Édio José Filho de Oliveira, Diretor Financeiro e Técnico Contábil do IPASMA, no exercício de 2010, dando quitação aos
responsáveis na forma do preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012,
tendo em vista que a irregularidade detectada é formal e de natureza não grave.
3.2 In fine, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, Voto pela
DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA
e ao contabilista responsável para que:
3.2.1 Constituam provisão contábil para perdas em investimentos,
em atendimento ao princípio contábil da prudência, conforme disposto na Resolução CFC nº 750/93 e Portaria MPS 916/2003.
3.2.2 Evidenciem em notas explicativas informações referentes às
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provisões e outras necessárias ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS;
3.2.3 Observem os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em especial o que trata da segregação de
funções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1663/2011,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Aracruz (IPASMA), relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade dos Srs. Esaú Monteiro de Lima e Édio José Filho de Oliveira, dando-lhes a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor e ao contabilista responsável que:
2.1 Constituam provisão contábil para perdas em investimentos,
em atendimento ao princípio contábil da prudência, conforme disposto na Resolução CFC nº 750/93 e Portaria MPS 916/2003;
2.2 Evidenciem em notas explicativas informações referentes às
provisões e outras necessárias ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS;
2.3 Observem os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em especial o que trata da segregação de
funções;
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, 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. 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 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC -705/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1669/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2011
RESPONSÁVEL - ESAÚ MONTEIRO DE LIMA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO 2011)
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA) - 1) REGULAR
COM RESSALVAS - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASM, exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor Esaú Monteiro de Lima.
Em sua primeira manifestação no processo, a 3ª Secretaria de
Controle Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC
196/2013 (fls. 129/138), onde aponta a existência de possíveis
irregularidades merecedoras de esclarecimentos:
4. CONCLUSÃO
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 do IPASMA
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– Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Aracruz, Senhor Esaú Monteiro de Lima, para que apresente
as justificativas quanto aos itens descritos a seguir:
Ausência de segregação de funções: contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA também responde pelo cargo de Diretor da Divisão de Administração e
Finanças (Item 2.3.1)
Inobservância ao Inciso I do Art. 2º da Resolução CFC 803/1996;
Resolução TCEES 227/2011.
Ausência de Comprovação do Saldo Existente em
31/12/2011, informado no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras, indicando distorção no saldo disponível (Item 3.2.1)
Inobservância ao disposto no Art. 85, 86, 105, §§ 1º e 3º, da Lei
Federal nº 4.320/64; e no Art. 127, Inciso III, alínea “c”, da Res.
TCEES 182/2002.
Face aos indícios de irregularidade apontados no RTC 196/2013,
a 3ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 718/2013 [fls.
139], sugerindo ao Plenário a citação do senhor Esaú Monteiro de
Lima – Diretor Presidente do IPASMA, para que, no prazo estipulado, apresente esclarecimentos e/ou justificativas necessárias.
Foi formulada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
825/2013 [fls.141/142], onde o Ilmo. Sr. Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner determinou no sentido de proceder à citação do agente responsável, para que no prazo improrrogável de
trinta dias, apresente esclarecimentos quanto aos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil RTC 196/2013
e Instrução Técnica Inicial ITI 718/2013.
O senhor Esaú Monteiro de Lima – Diretor Presidente do IPAS foi
devidamente citado de acordo com o Aviso de Recebimento (AR)
juntado às fls. 144 dos autos.
Em respeito à Decisão proferida, foi juntada aos autos documentação
conjunta e tempestiva pelo agente responsável [fls. 147/158], na
data de 31/10/2013, protocolizado sob o número TC 015722/2013.
Os autos foram encaminhados à 3ª Secretaria de Controle Externo, a qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 282/2013
[fls.162/167], na qual conclui pela regularidade com ressalva da
prestação de contas, conforme segue:
[...]
2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
4. Ausência de segregação de funções: contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA também
responde pelo cargo de Diretor da Divisão de Administração
e Finanças
Base Legal: Inciso I do Art. 2º da Resolução CFC 803/1996; Resolução TCEES 227/2011.
Destacou-se, no RTC 196/2013, que o Senhor Édio José Filho de
Oliveira, ocupante do cargo de Diretor da Divisão de Administração
e Finanças do IPASMA, também assinava como contabilista responsável pelo instituto.
Frisou-se, naquele relatório, que uma das funções do contabilista
é, exatamente, conferir e fiscalizar a gestão financeira, consistindo
temerária a prática de fiscalização dar-se pela mesma pessoa que
executa os atos, principalmente quando estes envolverem recursos
públicos.
A área técnica desta Corte de Contas opinou pela Regularidade das
Contas com Ressalva, em decorrência da mesma irregularidade
apontada na Prestação de Contas Anual do IPASMA – Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz –
Exercício de 2010, sob a responsabilidade do Senhor Esaú Monteiro
de Lima (Proc. TC 1663/2011, Instrução Contábil Conclusiva – ICC
142/2013).
Ante o exposto, coube ao responsável apresentar as justificativas
que julgasse necessárias, bem como informar as providências adotadas para sanar a impropriedade.
Após regular citação, o defendente encaminhou, às folhas 155 a
158, cópia do decreto 21.298 de 25/08/2010, e cópia dos artigos
14 e 15 do Regimento Interno do Instituto, que tratam do objetivo
da Diretoria de Finanças e das atribuições do Diretor de Finanças,
juntamente com as seguintes razões de justificativas:
Diante dos fatos vimos esclarecer a esse Tribunal que reconhecemos inobservância da legislação, porem foi demonstrado em outra
ocasião que de acordo com a Legislação Municipal nº 3.297 de no
seu Art. 80, regimento Interno e Decreto nº 21.298 de 25/08/2010
cópia em anexo, as funções do cargo de Diretor estão incluídos todas as funções ao mesmo a serem exercidas.
Na oportunidade estamos informando que esta sendo providenciadas através do nosso setor Jurídico as alterações no
Regimento Interno que terá aprovação do Executivo Municipal, sanando assim em definitivo esta situação de Segrega-
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ção de Funções.
Preliminarmente, cabe ressaltar que, embora a ICC 142/2013
opine pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2010, em decorrência da irregularidade em análise,
a prestação de contas anual daquele exercício encontra-se
pendente de decisão plenária e, portanto, as determinações
contidas naquela instrução ainda não foram comunicadas ao gestor
responsável.
Nota-se, das justificativas apresentadas, que o gestor reconhece a
inobservância à legislação no que se refere ao exercício de atividades conflitantes pelo Senhor Édio José Filho de Oliveira. Observa-se,
ainda, que tais atividades conflitantes estão previstas no artigo 15
do Regimento Interno do IPASMA como atribuições do Diretor de
Finanças, transcrito a seguir:
Art. 15. São atribuições do Diretor de Finanças:
I - movimentar os valores mobiliários e recursos financeiros
em conformidade com os planos, programas, projetos e orçamentos
aprovados;
II - promover a elaboração do orçamento anual e do plano plurianual e submetê-lo à aprovação do Presidente;
III - promover o acompanhamento da execução orçamentária do
Instituto;
IV - promover a execução das atividades contábeis do Instituto;
V - realizar estudos periódicos sobre o comportamento da receita e
da despesa e tomar providências para sua melhoria;
VI - assinar os boletins, balanços gerais, seus anexos e outros documentos de apuração contábil;
VII - pronunciar-se a respeito de abertura de créditos adicionais de
suplementação de verbas, apreciando as repercussões na programação financeira do Instituto;
VIII - assessorar o Presidente nos contatos com bancos e na contratação de operações financeiras;
IX - enviar ao Presidente o balanço e os documentos a serem remetidos à Prefeitura;
X - tomar conhecimento, diariamente, do movimento financeiro e
econômico, verificando as disponibilidades de caixa e créditos do
Instituto;
XI - assinar, juntamente com o Presidente, os cheques emitidos pelo
Tesoureiro do Instituto;
XII - assessorar o Presidente na formulação e implantação das políticas financeiras do Instituto;
XIII - executar outras atribuições afins. (grifo nosso)
Embora o defendente tenha alegado estar tomando providências
para alterar o Regimento Interno do Instituto, não foram encaminhados documentos que comprovem que a irregularidade em comento tenha sido sanada.
Dessa forma, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade apontado no RTC 196/2013 (item 2.3.1).
5. Ausência de Comprovação do Saldo Existente em
31/12/2011, informado no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras, indicando distorção no saldo disponível
Base Legal: Art. 85, 86, 105, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 4.320/64;
e no Art. 105, Inciso III, alínea “c”, da Res. TCEES 182/2002.
Detectou-se, no RTC 196/2013, a ausência do extrato bancário da
conta 006.00000005-2 – Caixa Econômica Federal – Fundo de Investimento, que comprove o saldo existente em 31/12/2011.
Dessa forma, fez-se necessário o envio de extrato, evidenciando o
saldo existente em 31/12/2011, em consonância com o Termo de
Verificação das Disponibilidades Financeiras, que informa o saldo de
R$ 20.469.579,87 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e nove
mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) no
encerramento do exercício.
Devidamente citado, o defendente encaminhou, às folhas 153, o
extrato do mês de dezembro de 2011 do fundo de investimento da
conta 006.00000005-2 – Caixa Econômica Federal, juntamente com
as seguintes razões de justificativas:
Queremos esclarecer que foi um equivoco no momento de encadernar o presente Balanço, ao invés de anexar o estrato do mês de
Dezembro (cópia anexo) foi anexado o mês de Novembro.
Da análise do novo extrato encaminhado, verifica-se que este informa um saldo de R$ 20.469.579,87 (vinte milhões, quatrocentos
e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta
e sete centavos), igual ao evidenciado no Termo de Verificação de
Disponibilidades Financeiras.
Ante o exposto, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado no RTC 196/2013 (item 3.2.1).
3. CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Instituto de
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- IPASMA – Exercício de 2011, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 e alterações posteriores.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade (item
3.3.1 do RTC 18/2013), que se refere à ausência de segregação
de funções, opina-se no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do exercício de 2011, sob a responsabilidade
do Senhor Esaú Monteiro Lima, conforme dispõem o inciso II, art.
84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 162, da Resolução TC
261/2013.
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo com o art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e
com o §2º, art. 162, da Resolução TC 261/2013.
Por fim, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz IPASMA, conforme art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o
§2º, art. 162, da Resolução TC 261/2013, que observe os princípios
de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em
especial o que trata da segregação de funções.
Vitória/ES, 29 de novembro de 2013.
Danilo Rodrigues de Brito
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.250
Ainda, diante da análise realizada pela equipe técnica, extraem-se
do Relatório Técnico Contábil RTC 112/2013 [fls. 132/144] e dos
demais documentos contábeis os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls. 04)
Despesa Fixada
R$ 18.500.000,00
Despesa Executada
R$ 13.027.575,52
Economia Orçamentária
R$ 5.472.424,48
BALANÇO FINANCEIRO (fls. 06)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 63.272.279,27
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 77.710.871,15
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls. 09)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 77.710.871,15
Financeiro
R$ 71.250,71
Permanente
R$ 484.545,70
Permanente R$ 112.665.364,11
Compensado
R$ 46.641.775,72
Compensado R$ 46.641.775,72
ATIVO REAL R$ 124.837.192,57 PASSIVO
R$ 159.378.390,54
REAL
Passivo Real a Descoberto
R$ 34.541.197,97
Superávit Financeiro
R$ 77.639.620,44

Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC para análise que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 8221/2013 (fls. 168 a 174), recomendando o julgamento pela Regularidade com Ressalva das contas e
sugerindo determinações ao atual gestor do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASM.
De igual forma, posicionou-se o Ministério Público no Parecer PPJC
13/2014 da lavra do Procurador Luis Anastácio da Silva, de folhas
176.
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 na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8221/2013 (baseada na Instrução Contábil Conclusiva ICC
282/2013), nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas do senhor Esaú Monteiro de Lima – Diretor Presidente
do IPASMA, no exercício 2011, frente ao Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Aracruz – IPAS Aracruz, a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 282/2013 conclui pela regularidade COM
RESSLAVA das contas quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados, tendo em vista que a irregularidade detectada é formal,
não grave, não tendo provocado dano de natureza pecuniária, especificamente quanto ao item que segue.
3.1.1 Ausência de segregação de funções: contabilista responsável pelas demonstrações contábeis do IPASMA também responde pelo cargo de Diretor da Divisão de Administração e Finanças.
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Base Legal: Inciso I do Art. 2º da Resolução CFC 803/1996; Resolução TCEES 227/2011.
3.2. Ressalta-se que não foi realizada auditoria ordinária no Instituto de Previdência de Aracruz – IPASMA, referente ao exercício de
2011.
3.3. 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:
3.3.1 Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor
Esaú Monteiro de Lima – Diretor Presidente do IPASMA, frente
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Aracruz, exercício de 2011, na forma do inciso II do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
3.4. Por fim, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, opina-se
pela DETERMINAÇÃO á atual gestor do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, para que observe os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n°
227/2011, em especial o que trata da segregação de funções.
Vitória, 10 de dezembro de 2013.
Sheila Leibel
202647
Auditora de Controle Externo
Coordenadora do NEC
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu o Parecer PPJC 13/2014 (fl. 176), em
consonância com a manifestação da área técnica.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar n.º
621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1.1 Tendo em vista o que se mostra nos autos e com base no
art. 319, §1º, inciso IV, da Resolução TC 261/2013 e no artigo 84,
inciso II, da LC nº 621/2012, profira julgamento considerando REGULARES COM RESSALVA as contas, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz –
IPASMA, de responsabilidade do senhor Esaú Monteiro de Lima,
Presidente do IPASMA, no exercício de 2011, dando quitação ao
responsável na forma do preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012,
tendo em vista que a irregularidade detectada é formal e de natureza não grave.
3.2 In fine, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, DETERMINO
ao atual gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Aracruz - IPASMA e ao contabilista
responsável que:
3.2.1 Observe os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em especial o que trata da segregação de
funções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1669/2012,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Aracruz (IPASMA), relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Esaú Monteiro de Lima, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor responsável que observe os princípios de controle interno previstos na Resolução TC n° 227/2011, em
especial o que trata da segregação de funções;
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, 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. 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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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-706/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8287/2010 (APENSOS: TC-8076/2010, TC7568/2010 E TC-6639/2010)
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - PAULO ROBERTO BOTTONI E ADILMER TONON
NUNES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (SAAE/ARACRUZ) 1) IMPROCEDÊNCIA - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Representação subscrita pelo Ministério Público Especial de Contas, narrando a ocorrência de possíveis desvios de dinheiro, direcionamento de licitações e superfaturamento de obras, no período da gestão dos Ex-diretores Gerais
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz
- SAAE, Paulo Roberto Bottoni e Adilmer Tonon Nunes.
Após determinar o apensamento dos processos TC 8076/2010, TC
7568/2010 e TC 6639/2010, que cuidavam, também, de possíveis
irregularidades na gestão dos mencionados diretores, o então Conselheiro Relator Elcy de Souza recebeu o feito como Denúncia, encaminhando os autos à unidade técnica correspondente para elaboração do Plano e Programa de Auditoria, a fim de que os fatos
descritos na representação fossem apurados.
Direcionado o feito à 6ª Controladoria Técnica, foi elaborada a Manifestação Técnica MTP 268/2012 (fls. 16/18), segundo a qual
o expediente encaminhado não preencheria os requisitos de admissibilidade, haja vista a ausência de provas ou mesmo de descrição
clara dos fatos, que não mencionavam os exercícios a que se refeririam. Sugeriu-se, assim, e tendo em conta, igualmente, o passivo
de auditorias especiais e denúncias autorizadas, o reexame da decisão que recebeu o instrumento, arquivando-se o feito.
Submetida a manifestação ao então novo Relator, Domingos Augusto Taufner, remeteram-se, em cumprimento ao art. 55, II, da LC
621/2012, os autos ao Ministério Público Especial de Contas, que
entendeu pela necessidade de realização de auditoria, uma vez que
“a decisão de recebimento da denúncia está acobertada pela preclusão ‘pro judicata’” (fl. 20). O Procurador subscritor sugeriu, por
fim, que se incluíssem os fatos em questão no plano de auditoria
ordinária do município daquele ano.
Acompanhando o Parquet, o Relator, exarou o despacho de fl. 22,
pugnando pela averiguação dos fatos. Assim, foram devolvidos os
autos à unidade técnica, que observou, na forma da Manifestação Técnica MTP 177/2013 (fls. 23/25), a não contemplação do
SAAE no plano de auditoria ordinária de Aracruz para o exercício de
2013, bem como que o período de gestão dos diretores apontados
se estendia de 2005 a 2010. Em razão disso, para permitir o planejamento, seria necessária a delimitação dos exercícios sobre os
quais a fiscalização incidiria. Opinou, então, por restringir a análise
aos exercícios de 2009 e 2010 naquilo que não se referisse a obras,
haja vista a competência do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas,
o que foi acolhido pelo Relator, conforme decisão de fl. 27.
Com isso, foram elaborados o Plano e o Programa de Fiscalização nº 86/2013 (fls. 28/32), que resultaram no Relatório de Fiscalização RA-E 26/2013 (fls. 33/47), cuja conclusão foi pela inocorrência de nepotismo e pela necessidade de expedição recomendações acerca de procedimentos da modalidade licitatória convite.
Foram então os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 948/2014 (fls. 532/538), opinando pela improcedência da presente Representação e recomendações ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (fl.
540).
É o relatório.
2 Fundamentação
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Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
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 948/2014 (fls. 532/538), abaixo transcrita:
Avaliando os elementos contidos nestes autos, verificados por
meio de auditoria, que se limitou ao escopo descrito no Plano e no
Programa de Fiscalização nº 86/2013 e definido na Manifestação
Técnica MTP 177/2013 e acolhido pelo Relator, a unidade técnica
competente, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico, ocasião em que opinou na forma do Relatório de Fiscalização RA-E
26/2013, cuja conclusão transcreve-se abaixo:
5.1.1 - PROCESSO 186/2009 - (Doc.01)
Convite 04/2009
Objeto: Aquisição de material de expediente/limpeza para reposição de estoque no almoxarifado
Data de abertura: 18/05/09
Tipo: menor preço por item
Valores Pagos:
- Dileta Ângela Tonon Nunes – ME R$ 3.735,51
- JAF Com. De Produtos Alim. e Des. Ltda R$ 993,90
Da análise do procedimento, constatou-se, na fase inicial do certame, a realização de três pesquisas de preços com as seguintes
empresas:
- Tecno Clean Comercial Ltda.
- Dileta Ângela Tonon Nunes ME/EPP
- Boa Praça Importadora Exportadora Ltda.
Foi identificado ainda nos autos, folha 21, uma relação de empresas
que deveriam ser convidadas, por e-mail eletrônico, para participarem do convite, conforme elencado:
- Dileta Ângela Tonon Nunes Epp – Karlaeenzo@terra.com.br
- Mercado Horticaxixe Ltda – hortica@terra.com.br
- Comercial Jaf Ltda – com.jaf@veloxmail.com.br
- Grupo Boa Praça – Franklin.rios@boapraça.com.br
- Tecno Clean Comercial Ltda – jaiza.adm@industrialclean.com.br
Das empresas elencadas, constatou-se apenas o envio de correio
eletrônico para a empresa Dileta Ângela Tonon Nunes EPP, folha 40,
no dia 11/05/09.
Da contínua análise do certame licitatório, verificou-se que das empresas convidadas, somente duas participaram encaminhando suas
propostas, consagrando-se ambas vencedoras, quais sejam: Dileta
Ângela Tonon Nunes EPP e JAF Com. De Produtos Alim. e Des. Ltda.
Do ocorrido, verifica-se que não houve o número mínimo de três
propostas válidas para a fase de julgamento das propostas, conforme preceitua a Lei Federal 8.666/93, o que será objeto de
recomendação a ser tratada em relatório específico. (Grifos
nossos.)
No que concerne ao controle de estoque dos materiais de limpeza
adquiridos, verificou-se que a administração registrou suas entradas e saídas no setor de almoxarifado, conforme as regras do controle de patrimônio (bens de consumo).
5.1.2 - PROCESSO 508/2009 - (Doc.02)
Convite 22/2009
Objeto: Aquisição de material de expediente/limpeza para reposição de estoque no almoxarifado
Data de abertura: 08/01/10
Tipo: Menor preço por item
Valores Pagos:
- Dileta Ângela Tonon Nunes – Me R$ 1.482,85
- JAF Com. De Produtos Alim. e Des. Ltda R$ 3.124,07
A equipe constatou que para participarem do convite 22/2009 foram
convidadas três empresas – Dileta Ângela Tonon Nunes ME, JAF
Comércio de Produtos Alim. e Desc. LTDA e Mercado Horticaxixe
LTDA ME. As duas primeiras confirmaram o recebimento do convite
e apresentaram as habilitações e propostas de preços. Assim, denota-se que não houve apresentação de três propostas válidas.
No que concerne ao controle de estoque dos materiais de limpeza
adquiridos, verificou-se que a administração registrou suas entradas e saídas no setor de almoxarifado, conforme as regras do controle de patrimônio (bens de consumo).
Em relação a este item, a equipe não encontrou nenhuma irregularidade, não procedendo, portanto, as alegações do representante.
Ressaltamos que nos dois convites a empresa Dileta Ângela Tonon
Nunes EPP foi uma das vencedoras, cuja proprietária é Srª Dileta
Ângela Tonon Nunes, mãe do Sr. Aldimer Tonon Nunes (Diretor do
SAAE em 2010).
Muito embora não haja no ordenamento jurídico legislação que proíba a participação de parentes de gestores em procedimento licitató-
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rio, na prática, os gestores devem pautar-se sempre pela busca do
atendimento dos princípios constitucionais, especialmente os que
regem a Administração Pública.
O TCU compartilha desse entendimento, conforme Acórdãos:
Mesmo que a Lei nº 8.666/1993 não possua dispositivo vedando
expressamente a participação de parentes em licitações em que o
servidor atue na CPL, entendo que foi cristalina a intenção do legislador, com as disposições do art. 9º da indigitada Lei, em vedar
a prática de conflito de interesses nos certames da Administração.
Ademais, devo ressaltar que a ação dos gestores deve pautar-se
sempre pela busca do atendimento dos princípios insculpidos na
Constituição, mormente os que regem a Administração Publica.
Acórdão 1632/2006 Plenário.
Abstenha de realizar licitações nas quais haja quaisquer relações
entre os participantes e aqueles que detenham o poder de decisão
no processo licitatório, ou qualquer outra situação em que se verifique prejuízo ao atendimento dos princípios da igualdade e da moralidade administrativa. Acórdão 5276/2009 Segunda Câmara
Nessa mesma linha o jurista José dos Santos Carvalho Filho , que,
citando Marçal Justen Filho, afirma que:
O direito condena condutas dissociadas dos valores jurídicos e morais. Por isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado ao
administrador conduzir-se de modo ofensivo à ética e à moral. A
moralidade está associada à legalidade: se uma conduta é imoral,
deve ser invalidada.
Portanto, quanto a este item da denúncia, a equipe não encontrou nenhuma irregularidade.
Informamos, ainda, que o referido processo será objeto de
recomendação a ser tratado em relatório específico. (Grifos
da ITC)
5.2 – POSSÍVEL PRÁTICA DE NEPOTISMO
O representante alegou a existência da prática de nepotismo no
âmbito do SAAE-Aracruz, com nomeação de parentes dos administradores.
Em relação ao nepotismo a Súmula 13 do STF dispõe que:
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a
Constituição Federal”.
Exemplificando:
PARENTES NATURAIS, CONSANGÜÍNEOS:
a) Linha Reta:
1º grau: filho (a) / pai (mãe);
2º grau: neto (a) / avô (ó);
3º grau: bisneto (a) / bisavô (ó);
b) Linha Colateral:
2º grau: irmãos (ãs);
3º grau: tio (a) / sobrinho (a).
PARENTES POR AFINIDADE:
c) Linha Reta:
1º grau: genro / sogro (sogra) e nora / sogro (sogra);
2º grau: genros / noras com genros / noras de um mesmo sogro /
sogra;
3º grau: cônjuges com os avós de seus cônjuges (adquire-se o
mesmo grau de parentesco em linha reta do cônjuge consanguíneo
considerado);
d) Linha Colateral: cunhado, somente (2º. grau). Como marido e
mulher não têm parentesco entre si, não existe parentesco afim
colateral em 1º. grau.
Em 3º grau. primos (as); sobrinho (a)-neto (a) / tio (a)-avô (ó); e
concunhados
Observação: O cônjuge ou companheiro, embora não seja considerado parente, encontra-se sujeito às vedações contidas na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.
Conforme súmula do STF, ocorreria nepotismo no SAAE se houvesse
servidores comissionados ou efetivos em função gratificada, parentes do diretor do órgão, até o 3º grau de parentesco.
I - Em relação aos cargos comissionados – (Doc.03)
A equipe constatou que entre 2009 a 2010 houve o preenchimento
de 06 (seis) cargos comissionados no SAAE-Aracruz, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 02 – Relação de Comissionados em 2009 e 2010
Comissionado

Nome do Pai

Nome da Mãe
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Ana Paula Baiocco
Costa
Carla Cerri Frigini

Deolindo Baiocco
Jose Carlos Frigini

Luciana Favalessa De Erildo De Marchi
Marchi
Luciano Mathias
Joao Batista Aiolfi
Aiolfi
Ludiane Alves Pereira Braz Alves Pereira
Patrícia Moreira dos
Santos Freitas

José Moreira dos
Santos

Aparecida Souza
Baiocco
Maria Elizabeth Cerri
Frigini
Lucila Francisca
Favalessa de Marchi
Alailza Mathias Aiolfi
Valma Francisca
Pereira
Ana Montmor Santos

Fonte: Ficha funcional dos servidores comissionados, (Doc.03)
O Diretor do SAAE em 2009 foi o Sr. Paulo Roberto Bottoni, servidor comissionado e, no exercício de 2010 foi o Sr. Adilmer Tonon
Nunes, servidor efetivo no cargo de motorista, desde 17/06/1992.
A filiação de Paulo Roberto Bottoni é: João Botoni (Pai) e Josefina
Gomes Bottoni (mãe) e a do Adilmer Tonon Nunes é: Antônio dos
Santos Nunes (pai) e Dileta Ângela Tonon Nunes (mãe).
Assim, ao comparar-se a relação dos sobrenomes dos comissionados e dos diretores do SAAE, a equipe não encontrou nenhum grau
de parentesco, natural ou consanguíneo, entre eles que pudesse
caracterizar nepotismo.
Ainda, em relação a possibilidade de grau de parentesco por afinidade a equipe também não encontrou nenhum parentesco.
Cabe informar que Adilmer Tonon Nunes é casado com a servidora
efetiva Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes.
II - Em relação à função gratificada – (Doc.04)
Dentre os servidores efetivos, verificamos que as servidoras: Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes, casada com Adilmer Tonon
Nunes, e Walderes Ferreira Barros Tessarol, tia de Wanessa,
ambas já estavam na função gratificada desde 2006.
Assim, mesmo havendo grau de parentesco entre elas e Adilmer,
estas foram nomeadas para a função gratificada anteriormente a
gestão de Adilmer Tonon Nunes (2010).
Portanto, quanto a este item da denúncia não encontramos nenhuma irregularidade.
Considerando que a área técnica competente – por meio da equipe que compareceu in loco para verificar os fatos que compunham
o escopo do plano de auditoria e cujo entendimento foi ratificado
pela chefia do setor – não verificou, no exame das circunstâncias
concretas e dos documentos relacionados aos fatos representados,
indícios de irregularidade passíveis de registro em Instrução Técnica
Inicial, forçoso opinar, na forma do parágrafo único do art. 316 c/c
art. 319, da Res. TC 261/2013, ante a não configuração de irregularidade, pela improcedência da representação, com a expedição de recomendações no sentido: a) de que se observe, nos
futuros convites, a presença de três propostas válidas e b)
de que seja afastado membro da CPL que guarde relação de
parentesco com licitante. (Grifos da ITC)
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 Luciano Vieira, VOTO:
3.1 Pela improcedência da Representação, nos termos do artigo 178, inciso I c/c parágrafo único do artigo 182 da Resolução TC
261/2013, tendo em vista que a inspeção in loco não constatou a
prática de qualquer ato ou omissão com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, com o consequente arquivamento dos
autos, conforme o artigo 207, inciso III da Resolução TC 261/2013.
3.2 Por recomendar, com amparo no artigo 207, inciso V da Resolução TC 261/2013, ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Aracruz - SAAE ARACRUZ - que:
3.2.1. nas licitações na modalidade convite, observe a presença de
três licitantes com propostas válidas no certame;
3.2.2. caso seja verificada relação de parentesco entre membro da
Comissão de Licitação e licitante, afaste o membro da referida comissão, a fim de prestigiar o princípio da moralidade administrativa;
3.3 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013
(Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8287/2010,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
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1. Considerar improcedente a presente representação, uma vez
que a inspeção in loco não constatou a prática de qualquer ato ou
omissão com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
2. Recomendar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Aracruz – SAAE/ARACRUZ que:
2.1 Nas licitações na modalidade convite, observe a presença de
três licitantes com propostas válidas no certame;
2.2 Caso seja verificada relação de parentesco entre membro da
Comissão de Licitação e licitante, afaste o membro da referida comissão, a fim de prestigiar o princípio da moralidade administrativa;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e 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 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-740/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8201/2009 (APENSO: TC-631/2005)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - RUZERTE DE PAULA GAIGHER
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2004
- PREFEITO: RUZERTE DE PAULA GAIGHER - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - NEGAR PROVIMENTO - MANTER
ACÓRDÃO TC-166/2009 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ruzerte de Paula Gaigher, Prefeito Municipal de Alfredo
Chaves no exercício de 2004, em face do Acórdão TC 166/2009
prolatado nos autos do processo TC 631/2005 – Relatório de Auditoria Ordinária - que o condenou ao pagamento de multa no valor
correspondente a 3.000 VRTE, em razão das seguintes irregularidades:
1.1. Despesa total com manutenção e desenvolvimento do ensino
inferior ao limite constitucional de 25% – infringência ao artigo 212
da Constituição Federal e ao artigo 7º da Lei Federal nº 9.424/96;
1.2. Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério do
ensino fundamental inferior ao limite constitucional de 60% – infringência ao artigo 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e ao artigo 7º da Lei Federal nº 9.424/96;
1.3. Aplicação nas ações e serviços de saúde inferior ao limite constitucional de 15% – infringência ao artigo 77, inciso III, § 2º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
1.4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
1.5. Fracionamento de despesas irregular na aquisição de gêneros
alimentícios em geral, produtos de limpeza, medicamentos, carne,
material gráfico e material de expediente – infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e ao artigo 23, § 2º, da Lei
nº 8.666/93;
1.6. Pagamento a maior de subsídio ao Prefeito Municipal no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), equivalentes a
3.224,50 VRTE - infringência ao artigo 37 da Constituição Federal,
c/c o artigo 26, da Constituição Estadual;
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1.7. Conduta revestida de pessoalidade no atraso dos vencimentos
dos servidores municipais, em contraponto à pontualidade na quitação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e vencimento de Tesoureiro – infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal;
1.8. Contabilização irregular das despesas de pessoal – infringência
ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64;
1.9. Débitos de contas de energia elétrica propiciando a cobrança
de multas injustificadas – infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal;
1.10. Pagamento de energia elétrica de igrejas no valor de R$
2.606,40 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos),
equivalentes a 1.750,90 VRTE (hum mil, setecentos e cinqüenta
VRTE e noventa centésimos), no exercício de 2004 – infringência
ao princípio da finalidade pública e ao artigo 19, inciso I, da Constituição Federal;
1.11. Ausência de pagamento de taxas ao Consórcio Intermunicipal
de Coleta de Lixo – infringência ao artigo 37, caput, da Constituição
Federal;
1.12. Débitos com o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, e conseqüente redução do índice de participação
do Município no rateio do ICMS – infringência ao artigo 37, caput,
da Constituição Federal;
1.13. Ausência de controle no setor de recursos humanos – infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal;
1.14. Ausência de recolhimento ao INSS e IRPF dos valores descontados dos servidores temporários;
1.15. Contratação temporária de servidores sem instrumento contratual formalizado;
1.16. Pagamentos sem prévio empenho – infringência ao artigo 60
da Lei nº 4.320/64;
1.17. Existência de títulos protestados contra o Município de Alfredo
Chaves.
O Acórdão condenou ainda o responsável ao ressarcimento de
4.975,40 VRTE referente aos itens 1.6 e 1.10.
Verifica-se às fls. 27-35 que o recorrente foi notificado, conforme
Decisão TC 014/2010, proferida nos termos do voto do Relator, para
regularizar a representação processual, o que foi cumprido com
juntada de instrumento procuratório às fls. 44. Posteriormente, o
advogado constituído, Dr. Ivaldo Marques Freitas Junior, vem aos
autos apresentar sua renúncia ao mandato que lhe foi outorgado
pelo recorrente (fl. 51-52).
Os autos foram então encaminhados à 8ª Secretaria de Controle
Externo, que elaborou a instrução técnica ITR 72/2012 (fl. 55-76)
com opinamento pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não conhecimento.
O Ministério Público de Contas por meio da manifestação MMPC
4599/2013, anuindo à ITR 72/2012 e destacando que a renúncia do
advogado do recorrente não produz efeito de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, eis que
na forma do art. 292 do Regimento Interno deste Tribunal, ocorre o
reconhecimento de que a parte assumiu diretamente sua condução.
Por despacho do Conselheiro Relator que me antecedeu, na forma
do art. 254 do Regimento Interno deste Tribunal – Res. 261/2013 –
me vieram os autos para prosseguimento.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A ITR 72/2012 contém análise minuciosa e completa dos pressupostos de admissibilidade recursal, da preliminar arguída, assim como
do mérito deste processo, cujos argumentos e fundamentos acolho
integalmente e tomo como razão de decidir, passando, portanto, a
transcrevê-la:
Dos pressupostos recursais
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que o recorrente é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Verifica-se que o Termo de Notificação n. 2287/2009 foi juntado
ao feito em 08/12/2009 (fl. 2549 do processo TC n. 631/2005).
Interposto o presente recurso em 15/12/2009, ou seja, no prazo de
trinta dias, tem-se o mesmo como tempestivo.
Da preliminar
Argui o interessado a nulidade do presente feito, tendo em vista a
incompetência do Ministério Público Estadual para atuar nesta Corte
de Contas.
Traz à baila decisão do STF nos autos da ADI 3192, que declarou a
inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar Estadual nº
95/97, que possibilitava a atuação do Ministério Público Estadual
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ressalta a necessidade da criação e atuação de Ministério Público
Especializado junto aos Tribunais de Contas.
Alega ter a decisão proferida na ADI 3192 efeitos “ex tunc”.
Afirma que a pendência de julgamento e ausência de coisa julgada
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no âmbito administrativo também conduziria à nulidade do feito,
ainda que fosse conferida à decisão efeito “ex nunc”.
No mesmo sentido traz à baila posicionamento do Ministro Celso
de Melo na ADI nº 3160 – CE e do Ministro Menezes Direito no MS
27339 – DF (2009).
Entretanto, não podemos ter em conta as alegações do defendente.
A análise da questão suscitada deve pautar-se pelos princípios da
segurança jurídica, proporcionalidade, boa-fé e presunção de validade das normas, mediante critério da ponderação de interesses.
Na presente situação, a eliminação retroativa da norma possui o
condão de gerar verdadeiro “caos jurídico”, gerando insegurança
para todos que executaram atos sob a égide da lei declarada inconstitucional.
O quadro reveste-se de gravidade, já que a lei foi declarada inconstitucional muitos anos após o seu surgimento, quando inúmeras
relações jurídicas já haviam sido constituídas.
Tem-se que ressaltar a possibilidade de ocorrência de injustiças e
lesão a direitos constitucionalmente tutelados.
Trata-se de desconstituir inúmeras relações jurídicas baseadas na
boa- fé, confiança e amparadas por lei que gozava de presunção de
legitimidade.
Discorrendo acerca da natureza do ato inconstitucional (à luz da
inexistência, nulidade ou anulabilidade), José Afonso da Silva esclarece:
“A nós nos parece que essa doutrina privatística da invalidade dos
atos jurídicos não pode ser transposta para o campo da inconstitucionalidade, pelo menos no sistema brasileiro, onde, como nota
Themístocles Brandão Cavalcanti, a declaração de incostitucionalidade em nenhum momento tem efeitos tão radicais, e, em realidade, não importa por si só na ineficácia da lei.”
Celso Ribeiro Bastos, reportando-se aos ensinamentos de Cappelletti, leciona:
“(...) Cappelletti aborda de forma bastante clara a questão. Ouçamo-lo: ‘...pode acontecer que um funcionário, eleito ou nomeado
com base em uma lei muito tempo depois declarada inconstitucional, tenha longamente atuado em sua função; ou que o Estado, por
muitos anos, tenha arrecadado um certo tributo ou, também, que
uma pessoa tenha recebido uma pensão ou celebrado determinados
contratos, sempre com base em uma lei posteriormente declarada
inconstitucional, e assim por diante. Quid, então, se, em um certo
momento, uma lei, por muitos anos pacificamente aplicada, vem a
ser, depois, considerada e declarada inconstitucional, com pronunciamento que tenha, segundo a doutrina aqui pressuposta, efeitos
retroativos? Poderão ser destruídos, também, todos os efeitos que
foram produzidos, sem uma válida base legal, por aqueles atos públicos ou privados que se fundaram na referida lei?’
Em nosso entender, não há uma necessidade inexorável de fazer
retroagir a declaração de inconstitucionalidade à promulgação da
lei, (efeito ex tunc), porque não há qualquer liame lógico em fazer
corresponder a data do surgimento do vício com a da sua subtração do ordenamento jurídico. O direito não tem só uma dimensão
lógico-formal. Ele enfrenta as realidades impostas pela dinâmica da
vida e do próprio direito. Ao ser posta em vigor, uma lei passa a gerar efeitos desde logo e muitas vezes isso perdura por longos anos,
até que sobrevenha a declaração de incostitucionalidade.
Em situações como essa, há que se ponderar se a retroação não
acarretará um mal maior do que o bem que se quer atingir. Em outras palavras, essa retroação pode provocar verdadeira calamidade
jurídica atingindo um sem-número de situações já consolidadas sob
a vigência da lei agora tida por inconstitucional.”
Acerca da ponderação de interesses, Daniel Sarmento esclarece:
“(...) no exercício do controle de constitucionalidade, surge muitas
vezes a necessidade de proteger interesses contrapostos, ambos
tutelados constitucionalmente. Pode ser que determinada norma
infraconstitucional viole algum ditame da Lei Maior, mas que a sua
supressão retroativa do ordenamento ocasione, da mesma forma, a
lesão a outro bem ou valor salvaguardado consitucionalmente. (...)
Trata-se da aplicação do método da ponderação de interesses, que
exige, por parte do operador do direito, um labor de otimização, de
modo que a compressão a cada interesse constitucional em jogo
seja a mínima necessária para a salvaguarda do interesse antagônico.
Sob este prisma, entendemos que o fundamento para (...) proceder à ponderação de interesses no controle de constitucionalidade
radica no princípio da proporcionalidade, cuja vigência em nosso
ordenamento constitucional a jurisprudência mais atual vem reconhecendo.”
Reportando-se aos ensinamentos de Paulo Bonavides, o autor
apresenta a subdivisão do princípio da proporcionalidade em três
subprincípios:
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a) adequação: o meio utilizado deve ser apto a conduzir ao fim
almejado;
b) necessidade: entre vários meios possíveis, deve-se optar por
aquele que acarretará resultado menos gravoso (conforme a máxima clássica de Jellinek: “não se abatem pardais disparando canhões);
c) proporcionalidade em sentido estrito: deve-se ponderar entre os
danos causados e os resultados obtidos.
Prossegue afirmando entender que o princípio da proporcionalidade
deve nortear os efeitos das decisões proferidas no controle de constitucionalidade:
“(...) nós entendemos que o princípio da proporcionalidade pode
também ser utilizado para uma outra finalidade, da qual não tem
cogitado a doutrina pátria: ele se presta também, segundo a nossa
concepção, para modular os efeitos das decisões proferidas no controle de constitucionalidade, sempre que gravitarem em torno da
decisão diversos interesses constitucionais em conflito.”
Trazemos à baila ainda, a fim de elucidar a questão, situação fática
que envolve igualmente declaração de inconstitucionalidade de lei.
Trata-se dos atos praticados por agente público investido em sua
função em decorrência de lei posteriormente declarada inconstitucional.
Tais atos deixam de ser invalidados em homenagem à Teoria da
Aparência e boa-fé.
Acerca da invalidação dos atos administrativos Hely Lopes Meirelles
leciona:
“(...) Pouco a pouco, a jurisprudência vem adotando entendimentos
que mantêm atos ilegítimos praticados e operantes há longo tempo
e que já produziram efeitos perante terceiros de boa-fé. Esse entendimento jurisprudencial arrima-se na necessidade de segurança
e estabilidade jurídica na atuação da Administração (...). (...) Aplicam-se em tais casos, a presunção de legitimidade e a doutrina da
aparência (...).
(...) Em suma, pela regra geral, reconhecida e declarada a nulidade
do ato, (...) o pronunciamento de invalidade opera “ex tunc”, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao “status quo ante”, como conseqüência natural e
lógica da decisão anulatória. Essa regra, porém, é de ser atenuada
e excepcionada para com os terceiros de boa-fé e alcançados pelos
efeitos incidentes do ato anulado, uma vez que estão amparados
pela presunção de legitimidade (...) , bem como pelo princípio da
segurança jurídica. (...)
Assim, p. ex., quando anulada uma nomeação de servidor, deverá
ele, se estiver de má-fé, repor os vencimentos percebidos ilegalmente, mas permanecem válidos os atos por ele praticados no desempenho de suas atribuições funcionais, porque os destinatários
de tais atos são terceiros em relação ao ato nulo. O mesmo ocorre
quando um suplente é convocado ilegalmente para integrar uma
corporação legislativa e posteriormente vem a ser anulada sua convocação: perde ele as vantagens pessoais do exercício da legislatura, mas permanecem válidas as leis e resoluções de cuja votação
participou, ainda que seu voto tenha sido decisivo nas deliberações
do plenário, além de não ter a obrigação de devolver o que recebeu
indevidamente, porque desempenhou as funções e estava de boafé.”
Por todo o exposto, à luz dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade, boa-fé e presunção de validade das normas, analisando os efeitos que podem ser gerados no caso concreto, mediante
critério da ponderação de interesses, opina-se pelo não acolhimento
da preliminar de nulidade alegada.
Do mérito
1.1. Despesa total com manutenção e desenvolvimento do
ensino inferior ao limite constitucional de 25% – infringência ao artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 7º da Lei
Federal nº 9.424/96;
1.2. Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental inferior ao limite constitucional de
60% – infringência ao artigo 60, § 5º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e ao artigo 7º da Lei Federal nº
9.424/96;
1.3. Aplicação nas ações e serviços de saúde inferior ao limite constitucional de 15% – infringência ao artigo 77, inciso
III, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Não houve manifestação recursal sobre os itens acima.
1.4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Informamos, de plano, que o recorrente repete palavra por palavra
a argumentação lançada em sua peça defensiva e, consequentemente, já analisada tanto pela área técnica quanto pelo Plenário
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desta Corte, respectivamente, por meio da ITC n. 016/2006 e do
Acórdão TC-166/2009.
Aduz o gestor que o Tribunal de Contas criou uma situação a qual
chamou de “passivo ajustado”, “que em nenhum momento é citado
o art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000”. Afirma que o passivo
ajustado diz respeito a todo o resto a pagar existente no Município,
e não somente aos dois últimos quadrimestres do mandato.
Segundo o recorrente:
“Baseado nessa fantasiosa premissa, nenhum Município teria condições de realizar despesas não previstas, dentro dos dois últimos quadrimestres. Este fato torna impossível a administração
de um Município obedecer aos reclamos da Lei Complementar nº
101/2000, uma vez que com os restos a pagar herdados de outras
administrações, o acúmulo das dívidas inviabilizam o mandato, ficando o ordenador das despesas sem poder gastar durante os dois
últimos quadrimestres.
...
Para efeito do cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, o
que prevalece seu artigo 42, são os gastos municipais nos dois últimos quadrimestres, ou seja, aquilo que foi adicionado ao exercício
e pago dentro do mesmo exercício, não incluindo aí, a possibilidade
ou não de no início do prazo estipulado pela lei, do Município ter ou
não condições de contrair a dívida”.
Alega o responsável que as despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato tinham caráter essencial, exemplificando: calçamento de ruas, construção de pronto-socorro, custeio de
exames, cestas básicas, fornecimento de leite tipo C e carne bovina,
medicamentos, serviços hospitalares e funerários, odontológicos e
radiológicos, entre outros.
Argumenta que a obediência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não poderia se sobrepor ao atendimento à população
carente do Município.
Como já exposto, a argumentação acima transcrita já foi exaustivamente examinada pela ITC n. 016/2006.
A referida Instrução Técnica deixa claro que a metodologia utilizada
por esta Corte de Contas para apuração de eventual violação ao art.
42 da LC n. 101/00 leva em consideração as obrigações assumidas
após 30/04/2004, ou seja, somente e tão somente, nos dois últimos
quadrimestres do mandato, ao contrário do que quer fazer crer o
gestor.
Também esclarece que o passivo ajustado não é uma ficção, sendo
a simples representação, calculada aritmeticamente, da situação financeira passiva na data em que a lei impõe o limite, qual seja, 30
de abril de 2004.
A ITC n. 016/2006 também levou em consideração as alegações do
então defendente quanto à essencialidade de algumas despesas.
Na análise conclusiva as despesas consideradas essenciais foram
retiradas do cálculo da disponibilidade de caixa para fins do art. 42
da LRF, senão vejamos:
“Havemos de esclarecer que as despesas de caráter contínuo e essencial, tais quais algumas das mencionadas pelo defendente, não
devem ser consideradas para fins de observância do limite legal,
conforme Parecer Consulta TC 25/04. Contudo, mesmo se abstraindo das despesas com aparente essencialidade, tais como medicamentos, afins e cestas básicas para carentes, outras não demonstram perfeitamente esse caráter, tais como:
- Calçamento de ruas – R$ 9.713,98 – empenho nº 1321 de 20/05
- Aquisição de 300m³ de brita – R$ 15.255,00 – empenho nº 1649
de 24/06
- Consultoria na adequação dos quadros de Legislação Fiscal do
TCEES – R$ 12.000,00
- Serviços de levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis
pertencentes ao Município – R$ 15.000,00, que poderia ainda ter
sido realizado por servidores da própria Prefeitura
- Transferência de recursos financeiros para a festa da Banana e do
Leite – R$ 42.300,00”
Conclui a análise técnica que, mesmo retirando as despesas essenciais apontadas pelo defendente, ainda persistiriam despesas
contraídas no último quadrimestre não pagas e sem suficiente disponibilidade de caixa.
Isto posto, concordamos e reiteramos a manifestação contida na
ITC n. 016/2006. Acrescentamos apenas que a Lei de Responsabilidade Fiscal, como o próprio nome já diz, tem por objetivo subsidiar
uma gestão responsável e eficiente dos recursos públicos. Destarte,
ao contrário do que alega o recorrente, o cumprimento do art. 42
da referida lei não importa em prejuízo para a população, mas sim
em benefício.
Opinamos, portanto, pela manutenção da irregularidade.
1.5. Fracionamento de despesas irregular na aquisição de
gêneros alimentícios em geral, produtos de limpeza, medi-
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camentos, carne, material gráfico e material de expediente –
infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
e ao artigo 23, § 2º, da Lei nº 8.666/93:
O recorrente repete, palavra por palavra suas alegações de defesa,
as quais já foram analisadas tanto pela área técnica quanto pelo
Plenário.
Aduz o recorrente que:
“...as aquisições de gêneros alimentícios e produtos de limpeza destinados à merenda escolar, creches e ação social foram feitas de
forma regular através de licitações, modalidade convite. As várias
aquisições verificadas são consequência de valores repassados ao
Município, insuficiente para o consumo mensal. Dessa forma, aguardava-se duas ou mais parcelas de fontes diferentes para o procedimento licitatório, e um consumo médio de 02 (meses)”.
Afirma o recorrente, quanto à contratação de serviços laboratoriais,
a existência de um único laboratório no município, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório.
No que concerne aos medicamentos, afirma ter havido licitação, e
que devido à insuficiência de verbas, as aquisições eventuais foram
feitas por dispensa. A compra de carnes, segundo o gestor, seria
direta, em virtude de ser alimento perecível, enquadrando-se na
hipótese do art. 24, XII da Lei n. 8.666/93.
Afirma ainda o recorrente que os materiais gráficos e de expediente foram adquiridos por dispensa, conforme art. 24, II da Lei n.
8.666/93, por dirigirem-se a setores distintos da Administração, e
dada a “impossibilidade de se fixar um quantitativo global para o
exercício”.
Observamos a ITC n. 016/2006 se manifestou acerca dos mesmíssimos argumentos, sendo acatada pelo relator e pelo Plenário. O
recorrente, por seu turno, não realizou qualquer comentário sobre
a manifestação conclusiva, limitando-se a repetir suas alegações.
Temos a dizer, portanto, que concordamos integralmente com a
análise da ITC n. 016/2006, a qual nos reportamos.
Impende destacar, como já o foi na mencionada ITC, que o fracionamento em si não é vedado, mas sim, o fracionamento que leva
à utilização da modalidade licitatória inadequada ou à dispensa de
licitação, como foi verificado no caso sub examine.
A alegação de impossibilidade de se fixar um quantitativo global
para o exercício é uma confissão de absoluta desorganização da
gestão, não merecendo ser acatada.
Fazemos ainda nossas as palavras da ITC n. 016/2006, quanto à
necessidade de se comprovar a inviabilidade de competição no que
tange aos exames laboratoriais, com justificativas no processo administrativo quanto ao fato e quanto ao preço praticado.
A respeito da compra de carnes, entendemos que a mesma se enquadra na hipótese do art. 24, XII da Lei de Licitações, por ser
gênero alimentício perecível. Todavia, o gestor esqueceu a segunda
parte do dispositivo legal, que condiciona a compra direta ao tempo
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Em outras palavras, não é pelo simples fato de ser alimento
perecível que o produto adquirido não deve ser licitado nunca. A
licitação deve existir, com entrega parcelada do produto.
Por todo o exposto, e encampando a manifestação da ITC n.
016/2006, opinamos pela manutenção da irregularidade.
1.6. Pagamento a maior de subsídio ao Prefeito Municipal no
valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), equivalentes a 3.224,50 VRTE (três mil, duzentos e vinte e quatro
VRTE e cinqüenta centésimos) – infringência ao artigo 37 da
Constituição Federal, c/c o artigo 26, da Constituição Estadual:
O recorrente não se manifestou sobre o item.
1.7. Conduta revestida de pessoalidade no atraso dos vencimentos dos servidores municipais, em contraponto à pontualidade na quitação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e
vencimento de Tesoureiro – infringência ao artigo 37, caput,
da Constituição Federal:
Aduz o recorrente equívoco na elaboração da tabela, por parte da
equipe de auditoria, e que os valores apontados seriam referentes a
diárias e não a vencimentos.
Afirma:
“Ao contrário do que sustenta a equipe técnica, os salários dos três
últimos meses de 2004 foram pagos com z005Cas receitas em conta
corrente da gestão de 2004, que foram bloqueadas judicialmente no
final de dezembro de 2004 e foram desbloqueadas exatamente no
dia 13 de janeiro de 2005 (Ofício n. 022/2005), constituindo prova
inequívoca que a atual administração pagou o funcionalismo público
municipal com a disponibilidade financeira herdada da atual administração, não sendo consentânea a acusação de inadimplência”.
Alega também ser descabida a acusação de que alguns servidores
recebiam em dia em prejuízo dos demais.
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O gestor repisa argumentos já lançados em sua peça defensiva,
e que foram, motivadamente, rechaçados tanto pela área técnica
quanto pelo Plenário deste Tribunal. A ITC n. 016/2006 esclarece
que, ao contrário do alegado, o gestor não deixou disponibilidade
financeira suficiente para cobrir o passivo com o funcionalismo municipal.
A manifestação conclusiva aponta ainda que, segundo documentação anexada aos autos, os subsídios dos Srs. Ruzerte de Paula Gaigher, André Sartori e Diógenes de Nadai foram escrupulosamente
pagos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, ao
contrário do que ocorreu com os demais servidores da Prefeitura.
Acrescentamos ainda que, conforme informação nos autos, a conta
n. 2.927.895 foi bloqueada exatamente em função do atraso do
pagamento dos servidores municipais. Assim, embora o recorrente
alegue que o bloqueio da conta teria impedido o regular pagamento
do funcionalismo, na verdade, o atraso era anterior ao bloqueio,
sendo causa deste.
Ademais, o recorrente não explica porque o mesmo bloqueio não
impediu o pagamento de seu subsídio e o do vice-prefeito e do tesoureiro, somente o dos demais servidores.
Também não se sustenta a alegação do recorrente de um erro
na tabela usada pela auditoria deste Tribunal. Segundo a ITC n.
016/2006, “os pagamentos de reembolso de despesas diversas e diárias ao responsável são outros, diversos daqueles indicados como
subsídios, conforme tabela abaixo...” (fls. 2248 do TC n. 631/2005).
Por todo o exposto e reiterando integralmente a ITC n. 016/2006,
opinamos pela manutenção da irregularidade.
1.8. Contabilização irregular das despesas de pessoal – infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64:
O recorrente não se manifestou acerca do presente item.
1.9. Débitos de contas de energia elétrica propiciando a cobrança de multas injustificadas – infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal:
O recorrente assim se manifesta:
“Impende, ainda, destacar que se houve algum problema relacionado a pagamento das contas de energia elétrica, ele deve ser imputado à própria Escelsa. Isto porque os pagamentos de energia
elétrica, inclusive iluminação pública, eram realizados através de
débito em conta corrente do Município de Alfredo Chaves. Ocorre
que, o Município de Alfredo Chaves, consultado pela Escelsa da possibilidade de pagamento por faturas em substituição ao pagamento
direto em conta corrente, recusou a proposta de alteração da forma de pagamento. Mesmo assim, a Escelsa deixou de promover os
descontos em conta corrente do Município como também deixou
de remeter as faturas para pagamento, contribuindo, assim, para
embaraçar o cumprimento de pagamento das contas de energia
elétrica, episódios que poderão ser corroborados pela prova testemunhal apontada”.
Completa seu argumento alegando que não pode ser responsabilizado pelo descumprimento de uma atribuição dos servidores municipais.
O gestor traz novamente à baila argumentos analisados e recusados
anteriormente por esta Corte de Contas.
Acerca das alegações, observamos que o gestor não traz qualquer
comprovação aos autos sobre o suposto erro da Escelsa.
Ademais, vejamos o que registra a ITC n. 016/2006 sobre o tema:
“Não se tem indicação de qualquer negociação realizada entre a
Prefeitura Municipal e a Escelsa no sentido de alterar a forma de
pagamento das contas de luz.
Conforme documentação acostada aos autos (fls. 1872/1898), as
contas não eram realizadas através de débito em conta corrente do
Município, mas sim eram pagas através de faturas, conforme se observa nas autenticações de pagamento feitas por caixas de bancos,
e por isso, não haveria por que a Escelsa solicitar uma forma de
pagamento que já estava sendo praticada”.
Quanto à tentativa de responsabilizar terceiros, destacamos que
decorre do poder hierárquico o dever de fiscalização, tornando inverossímil que ao gestor tenha escapado que as contas de energia
elétrica não vinham sendo pagas desde outubro de 2004, em um
débito de R$ 28.555,20 (v. tabela às fls. 2252 do TC n. 631/2005).
Impende ainda recordar que a responsabilidade face atos e fatos de
gestão é pessoal, perante o Tribunal de Contas (art. 114 do Regimento Interno).
Sugerimos, assim, a manutenção do item como irregular.
1.10. Pagamento de energia elétrica de igrejas no valor de
R$ 2.606,40 (dois mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos), equivalentes a 1.750,90 VRTE (hum mil, setecentos e
cinqüenta VRTE e noventa centésimos), no exercício de 2004
– infringência ao princípio da finalidade pública e ao artigo
19, inciso I, da Constituição Federal:
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Aduz o gestor ausência de dano, porque tais gastos teriam, supostamente, beneficiado a comunidade. Junta jurisprudência no sentido de que a falta de dano impede o ressarcimento.
Não merece prosperar o argumento vez que o gestor sequer tentou
descaracterizar o dano ao erário verificado por esta Corte. É óbvio
que diante da inexistência de dano, não há que se falar em ressarcimento.
Entretanto, na situação em análise, existe o dano, vez que a conduta do gestor não foi pautada pela finalidade pública, ferindo, diretamente o art. 19, I da Constituição.
Opinamos, com base no exposto e nas razões elencadas na ITC n.
016/2006, pela manutenção do presente item como irregular.
1.11. Ausência de pagamento de taxas ao Consórcio Intermunicipal de Coleta de Lixo – infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal:
O recorrente não apresentou razões acerca do item acima.
1.12. Débitos com o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, e conseqüente redução do índice
de participação do Município no rateio do ICMS – infringência
ao artigo 37, caput, da Constituição Federal
O recorrente assim se defende:
“De mais a mais, o Recorrente não pode ser responsabilizado por
atribuições umbilicalmente atreladas aos servidores municipais. A
emissão de dados ao SIPOS, ao INSS e à CEF e pagamento das
contas de energia elétrica são exemplos, não exaurientes, de atribuições de servidores municipais, que não podem ser carreadas ao
Contestante.
Como Prefeito Municipal, o Recorrente dedicava-se a representar a
municipalidade de Alfredo Chaves, preocupando-se com questões
macro-políticas e macro-econômicas, deixando o cumprimento das
obrigações fiscais, principais e acessórias, para as respectivas Secretarias Municipais, encarregadas dos trâmites burocráticos e rotineiros.
Ademais, o recorrente, em momento algum, ordenou, tolerou ou
mesmo teve conhecimento do suposto descumprimento das mencionadas obrigações, razão pela qual se mostram indevidas as pretensões iniciais”.
O recorrente alega não ter responsabilidade sobre os atos e fatos
de sua gestão, os quais, segundo o gestor, seriam responsabilidade
dos servidores municipais.
Não merece prosperar tal alegação.
A ITC n. 016/2006 analisou a exaustão o argumento do gestor, senão vejamos:
“Muito embora os atos administrativos sejam praticados por subordinados, estes servidores, em último grau, nada mais são que
representantes diretos do ordenador de despesas, que frente ao
poder hierárquico, encontram-se obrigados a cumprir ordens e executar as tarefas que lhes foram delegadas, vedadas unicamente as
manifestamente ilegais.
Destarte, aos agentes públicos competirá atuar com observância
aos mandamentos legais que visam garantir a boa gestão e, em
caso de práticas irregulares que resultem prejuízo material ao erário, apurar os fatos e imputar a responsabilidade de quem tiver dado
caso ao dano, competindo a esta Corte de Contas, no exercício do
controle externo da Administração Pública, o julgamento dos atos
do gestor.
Não foram anexados aos autos nenhum ato que viesse a comprovar a adoção de qualquer providência, por parte do administrador,
no sentido de apurar as responsabilidades de seus servidores, tais
como a instauração de processos administrativos disciplinares. Sendo assim, não pode o Prefeito Municipal desviar-se de suas responsabilidades e eximir-se de suas funções, dentre elas, a de fiscalizar
os atos praticados dentro de sua própria gestão, da qual, por óbvio,
encontra-se visceralmente interligado”.
Temos a acrescentar que os débitos com o SIOPS influenciam o
cálculo do rateio do ICMS, na forma prevista na legislação (LC n.
63/90, Leis Estaduais ns. 4288/89 e 5.399/97) e explicitada às fls.
2261 do TC n. 631/2005.
Causa estranheza, portanto, um gestor alegar que não é responsável por tais atos, vez que repercutem diretamente na arrecadação
do Município, gerando consequências “macro-sociais” e “macro-econômicas”. Causa ainda estranheza um gestor tratar do tema com
tanto descaso, até porque o SIOPS consolida as informações sobre
gastos com saúde no país, gerando transparência e a possibilidade
de identificar problemas e fragilidades do sistema de saúde com
mais eficiência.
Pelo exposto, sugerimos a manutenção da irregularidade.
1.13. Ausência de controle no setor de recursos humanos –
infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal;
O recorrente não se manifestou acerca do presente item.
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1.14. Ausência de recolhimento ao INSS e IRPF dos valores
descontados dos servidores temporários;
Já tratado no item 1.12, vez que o recorrente apresentou razões
conjuntas.
Sugerimos, como exposto no mencionado item, a manutenção da
irregularidade.
1.15. Contratação temporária de servidores sem instrumento contratual formalizado;
1.16. Pagamentos sem prévio empenho – infringência ao artigo 60 da Lei nº 4.320/64;
1.17. Existência de títulos protestados contra o Município de
Alfredo Chaves:
O recorrente não se manifestou acerca dos itens acima.
Da conclusão
Pelas razões acima expostas, opinamos pelo conhecimento e, no
mérito, pelo não provimento do recurso.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanho integralmente a manifestação da 8ª
Secretaria de Controle Externo, contida na ITR 72/2012 e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo conhecimento do presente
recurso para que no mérito lhe seja negado provimento, mantendo-se em todos os seus termos o Acórdão TC 166/2009.
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8201/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de setembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, conhecer o presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na sua
integralidade os termos do Acórdão TC-166/2009, 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 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 Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-790/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3383/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - MARCIA ALVINA ROCHA FERNANDES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da senhora Marcia Alvina Rocha
Fernandes - Secretária Municipal de Saúde.
Mediante o Relatório Técnico Contábil RTC 276/2014 (fls. 92/95),
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 do ente.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
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Análises Conclusivas NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6277/2014 (fls. 97/98), opinando pela regularidade das
contas, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 276/2014
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 Marcia Alvina Rocha Fernandes – Secretária Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Domingos
Martins, no exercício de 2012, 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.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira (Parecer PPJC 2943/2014 - fls. 101/102).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
6277/2014, a qual reproduz os termos do Relatório Técnico Contábil
RTC 276/2014, conforme transcrito a seguir:
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.
Desta forma, opinamos pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, relativa ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade da Srª Marcia Alvina Rocha Fernandes.
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 Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO por julgar
regulares as contas da senhora Marcia Alvina Rocha Fernandes Secretária Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde
de Domingos Martins, no exercício de 2012, na forma do inciso I,
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3383/2013,
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, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
das Sra. Marcia Alvina Rocha Fernandes, Secretaria Municipal de
Saúde, 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 Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, José Antonio 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO 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
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-792/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1770/2012
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - DEONÉSIO JOSÉ FABRES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL - EXERCÍCIO DE
2011 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Rio Bananal, relativa
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Deonésio
José Fabres - Diretor.
Mediante o Relatório Técnico Contábil RTC 247/2014 (fls. 110/113),
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 do ente.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6078/2014 (fls. 115/116), opinando pela regularidade
das contas, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 247/2014
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 Deonésio José Fabres – Diretor, frente ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Rio Bananal, no exercício
de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (fl. 118).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
6078/2014, a qual reproduz os termos do Relatório Técnico Contábil
RTC 247/2014, conforme transcrito a seguir:
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
referente ao exercício de 2011, 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.
Desta forma, opinamos pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal,
relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sr. Deonésio José Fabres.
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 do senhor Deonésio José Fabres, Diretor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Rio Bananal no exercício de 2011, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena QUITAÇÃO ao responsável, nos termos
do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1770/2012,
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 quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Rio Bananal, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Deonésio José Fabres, Diretor Geral, 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.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, José Antonio 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO 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
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-794/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3045/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
ASSUNTO - ENCAMINHAMENTO
RESPONSÁVEL - RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
EMENTA: ENCAMINHAMENTO - OFICIAR AO JUÍZO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de expediente autuado como Encaminhamento, mediante o qual o senhor Jonas Sossai e outros dão ciência de ação popular proposta em face do Município de São Gabriel
da Palha e da ex-prefeita Raquel Ferreira Mageste Lessa, visando a
nulidade dos efeitos da Lei Municipal 2.186/11, que alterou o art. 64
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da
Palha, instituindo a alínea “x”, com a seguinte redação:
x- a fixação da remuneração do cargo efetivo com base no valor
da remuneração ou subsídio dos cargos ocupados pelo período de
mais de 06 (seis) anos de serviços ininterruptos, com respectivo recebimento do valor, considerando o valor do último cargo ocupado,
podendo ser considerado o valor apurado na hipótese de opção legal
pelo vencimento efetivo com gratificação definida em lei, assegurada a contagem do período anterior a esta lei.
Sustentam, em síntese, que a referida lei tem por finalidade, “exclusivamente, beneficiar uma minoria, ou seja, alguns funcionários
efetivos, porém exercendo cargo de confiança”.
Instada a se manifestar (fls. 245/246), a 6ª Secretaria de Controle
Externo concluiu ser necessário aguardar o deslinde da ação popular (Processo TJ-ES 0003432-10.2011.8.08.0045), nos seguintes
termos:
Assim, tendo em vista que o referido processo encontra-se, ainda,
em curso, e, portanto, pendente de decisão definitiva, e considerando que os efeitos do diploma legal questionado estão suspensos por
decisão judicial, inclusive com a cominação de multa por descumprimento, entendemos que, no que respeita à atuação deste Tribunal, quanto à apuração dos possíveis danos, torna-se necessário o
aguardo do deslinde da causa.
No mesmo sentido entendeu o Ministério Público de Contas (fl. 252),
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano
Vieira, o qual pugnou pelo arquivamento dos autos, por razões de
racionalização administrativa, bem como para que seja oficiado ao
Douto Juízo da Comarca de São Gabriel da Palha para que remeta
cópia integral dos autos do processo 045.11.003432-4 a esse Tribunal de Contas após prolação da sentença.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento do Ministério Público
Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na manifestação do Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira, conforme transcrito a seguir:
Em consulta ao andamento do processo n. 000343210.2011.8.08.0045, no sítio do TJES, verifica-se que o juízo de
plano deferiu “antecipação de tutela pedida, para determinar ao
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Município de São Gabriel da Palha que não incorpore os efeitos da
Lei Municipal n° 2.186/2011 a quaisquer de seus servidores, até
ulterior deliberação”. Denota-se, ainda, que a instrução processual
segue, havendo, em 16/5/2013, sido proferido despacho no sentido
de que o Requerido “providencie a juntada aos autos dos seguintes
documentos: 1) Projeto de criação da Lei Municipal 2.186/11; 2) A
Lei Orçamentária que fixa a receita líquida anual do município; 3)
A relação atual dos servidores efetivos que ocupam cargo em comissão, bem como os que já ocuparam em anos anteriores e teriam
direito aos efeitos da Lei ora impugnada.”
Pois bem. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os instrumentos fiscalizatórios à disposição desse Tribunal de Contas seriam insuficientes para a elucidação dos fatos,
sobretudo para evidenciar quais servidores estariam sendo beneficiados pelo ex-gestora (se todos ou apenas alguns apadrinhados) A
prova, nesses casos, costuma emergir de depoimentos e testemunhos, meios não usuais nos processos de contas.
Dessa forma, torna-se prudente aguardar o trâmite do processo
judicial e somente à luz dos documentos nele produzidos prosseguir
neste feito, mormente se aventada a ocorrência de dano ao erário.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas,
VOTO:
3.1 pelo arquivamento dos autos, por racionalização administrativa, aplicando-se extensivamente o art. 142, §4º da Lei Complementar nº 621/2012;
3.2 para que seja oficiado ao Douto Juízo da Comarca de São
Gabriel da Palha para que remeta cópia integral dos autos do processo 045.11.003432-4 a este Tribunal de Contas após prolação da
sentença.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3045/2013,
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, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, oficiar
ao Juízo da Comarca de São Gabriel da Palha para que remeta,
após a prolação da sentença, cópia integral dos autos do Processo
nº. 045.11.003432-4 a este Tribunal de Contas, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, 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, 30 de setembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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. 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-856/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2886/2013
JURISDICIONADO - FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE
ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES - FACELI
ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012
RESPONSÁVEIS   - ANA MARIA PARAISO DALVI E ABEL FIOROT
LOUREIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/168] da Fun-
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dação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – FACELI do exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade da senhora Ana Maria Paraíso Dalvi (01/01/2012
a 05/07/2012) e do senhor Abel Fiorot Loureiro (06/07/12 a
31/12/2012).
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pela senhora Sandra Mara Mendes Bassani – Diretor Presidente, por meio
do Ofício DIR/PRES 035/2013, protocolizado sob o nº 003990, em
01/04/2013, 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 5ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 218/2014,
fls. 173/177, onde se conclui pela regularidade das contas apresentadas.
Nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
5291/2014, às fls. 179/180 e, com base no Relatório Técnico Contábil RTC 218/2014, manifestando-se da mesma forma pela REGULARIDADE das Contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o eminente Procurador Luciano Vieira, (fl.182),
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 5291/2014.
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 Fundação Faculdades Integradas de
Ensino Superior do Município de Linhares – FACELI, exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da senhora Ana Maria Paraíso Dalvi (01/01/2012 a 05/07/2012) e do senhor Abel Fiorot
Loureiro (06/07/12 a 31/12/2012), 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, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2886/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Fundação Faculdades Integradas de
Ensino Superior do Município de Linhares - FACELI, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Ana Maria Paraiso
Dalvi e Abel Fiorot Loureiro, dando-lhes 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 Srs. Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR.LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-859/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1963/2011
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL    - DEONÉSIO JOSÉ FABRES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 – CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/122] do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal – SAAE de Rio
Bananal do exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade
do senhor Deonésio José Fabres – Diretor do SAAE de Rio Bananal.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Deonésio José Fabres – Diretor do SAAE de Rio Bananal, por
meio do Ofício SAAE 003/2011, protocolizado sob o nº 002294/2011,
em 04/03/2011, 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 Secretaria de Controle Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 65/2012, fls.
125/130, pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
onde as contas apresentadas encontraram-se inconsistentes, opinando pela citação do responsável para apresentar os esclarecimentos dos indicativos de irregularidade apontados, conforme segue:
[...]
1.4.1 - Ausência de instrumento legal (legalidade e motivação) para
baixa de bens por inservibilidade no valor de R$ 5.689,00.
Base Legal: Artigos 85 e 96 da Lei Federal 4.320/64 c/c 105, inciso
VII da Resolução 182/2002.
Face aos indícios de irregularidades apontados no RTC 65/2012, a
6ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 227/2012, fls. 132,
sugerindo ao Plenário a citação do responsável para que, no prazo estipulado, apresentasse esclarecimentos e/ou justificativas que
entendesse necessárias.
O Conselheiro Domingos Augusto Taufner vota pela citação do
agente responsável (fls.136/138), o senhor Deonésio José Fabres
– Diretor do SAAE de Rio Bananal e o recebimento dessa citação
é comprovada pelo Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 143
dos autos.
Em respeito à Decisão proferida, foi juntada aos autos documentação tempestiva pelo citado, fls. 145/156, na data de 16/07/2012,
protocolizada sob o número TC 010111/2012.
Os autos foram encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 139/2013,
fls.160/161, que concluiu:
[...]
3. Item 1.4.1 do RTC - Ausência de instrumento legal (legalidade
e motivação) para baixa de bens por inservibilidade no valor de R$
5.689,00.
Base Legal: Artigos 85 e 96 da Lei Federal 4.320/64 c/c 105, inciso
VII da Resolução 182/2002.
1. Dos fatos
Está registrado às fls. 87, destes autos baixa de bens móveis por
inservibilidade que totalizam a importância de R$ 5.689,00, sem o
instrumento legal, bem como nota explicativa sobre a legalidade e
motivação para o ato.
2. Da Justificativa
Justifica que o referido valor provêm da baixa de um veículo Fiat
Fiorino, placas MRO-5970, ano 1995, adquirido por R$ 10.689,00 e
avaliado por R$ 3.000,00.
Informa ainda que, em leilão, o mesmo alcançou valor de R$
5.000,00, sendo baixado este valor como alienação de bens móveis
e a diferença, R$ 5.689,00, lançado como Variação Patrimonial Passiva, em contrapartida aos R$ 10.689,00.
3. Da Análise
Analisando os fatos e as justificativas apresentadas (fls. 145 a 156)
verificamos a Nota Explicativa, esclarecendo os fatos, a nomeação
da Comissão de Inventário, através da Portaria nº 003/2009, o Laudo de Avaliação do bem, a nota de arrematação do bem emitida
pelo leiloeiro, bem como o comprovante de depósito , no valor de
R$ 5.000,00 e o relatório de Baixa Patrimonial do citado bem, entendendo justificado os lançamentos efetuados.
2.CONCLUSÃO
Esta Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal, constante do presente processo, refere-se ao
exercício de 2010, sob a responsabilidade da Sr. Deonésio José Fa-
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bres, formalizada e analisada conforme disposições do art. 105, da
Resolução TCEES nº 182/02, suas alterações e pela Lei 4.320/64.
Diante do exposto e considerando o que preceitua a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil e, tendo em vista que as
demonstrações contábeis representam adequadamente, em seus
aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial, submeto a presente instrução à este Secretário, sugerindo,
salvo melhor juízo, que a mesma seja encaminhada ao Setor Competente para a manifestar-se conclusivamente, com base na analise
elaborada, nos termos do art. 47,III,d do novo Regimento Interno,
aprovado pela Res. TC 261/2013.
Em 14 de agosto de 2013.
Rafael Batista Lamas
Auditor de Controle Externo
Em Instrução Técnica Conclusiva - ITC 239/2014, fls. 163-167, o
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, acompanhou a ICC 139/2013, concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas do senhor Deonésio José Fabres – Diretor do SAAE
de Rio Bananal, no exercício 2010, frente ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Rio Bananal – SAAE de Rio Bananal, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 139/2013 conclui pela regularidade das
contas quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV , da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por julgar
REGULARES as contas do senhor Deonésio José Fabres – Diretor do
SAAE de Rio Bananal, frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal – SAAE de Rio Bananal, no exercício de 2010,
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.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o eminente Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, por meio da MMPC 757/2014 (fl.169), 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 239/2014.
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 2010, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Registra-se que a análise realizada nestes autos limitou-se tão somente à verificação de informações orçamentárias, financeiras e
patrimoniais encaminhadas ao Tribunal nos termos da Resolução
TCEES 182/2002. Não foram realizados procedimentos de verificação física, por conseguinte, esta análise não envolve o resultado de
eventuais processos de fiscalização, bem como avaliação do controle interno.
Assim, tomo como razões de voto a Instrução Técnica Conclusiva
239/2014 e o Parecer Ministerial MMPC 757/2014.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Rio Bananal – SAAE de Rio Bananal do exercício financeiro de
2010, sob a responsabilidade do senhor Deonésio José Fabres –
Diretor do SAAE de Rio Bananal, nos termos do art. 84, inciso I da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, em
conformidade com o art. 85do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1963/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Rio Bananal, relativa ao exercício de 2010, sob a responsabilidade
do Sr. Deonésio José Fabres, 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 a sessão plenária do julgamento os Senhores Conse-
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lheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no
exercício da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-839/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4012/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2011
RESPONSÁVEL - ROBERTO MORANDI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Morandi - Secretário Municipal de Saúde.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elabora Relatório Técnico Contábil – RTC 296/2014, fls. 150 a 154, que ressaltou os seguintes
aspectos :
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas, por intermédio do OF/GAB nº 145/2012, em 30 de março de 2012, dentro do prazo regimental, composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes, devidamente
assinada pelo Gestor e Contabilista responsável, Sr. Murilo Cabral de Lacerda, CRC-ES 004389.
- Confrontando-se a Despesa Fixada ( R$ 11.851.867,31 ) com a
Despesa Executada ( R$ 10.580.958,26 ), constata-se uma economia orçamentária da ordem de R$ 1.270.909,05.
- O Fundo Municipal apresentou saldo de disponibilidades financeiras para o exercício de 2012 de R$ 2.056.423,79.
- As variações patrimoniais apresentaram um resultado patrimonial positivo acumulado de R$ 5.425.098,76.
- O Balanço Patrimonial apresentou também um superávit financeiro ( Ativo Financeiro R$ 2.057.667,62 – Passivo Financeiro
R$ 1.868.900,59 ) da ordem de R$ 188.767,03.
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 6843/2014, fls. 156 a 157, opinando também no sentido de que sejam julgadas REGULARES as
contas em exame, dando plena quitação ao responsável, na forma
do preceituado artigo 85 da LC nº 621/2012.
O Ministério Público de Contas através de Parecer, fls. 159, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, manifesta-se de
acordo com a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 6843/2014,
fls. 156 a 157.
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. Roberto Morandi - Secretário Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal
de Saúde de São Gabriel da Palha, no exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dandolhe plena quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4012/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da
Palha, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr.
Roberto Morandi, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. 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, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO 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-842/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3300/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2014
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2014 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Retorna ao Plenário os autos da omissão dos arquivos da Prefeitura
Municipal de Aracruz, relativa ao Relatório Resumido de Execução
orçamentária – RREO, do 1° bimestre de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 117/2014 de fls. 16, verificou que, os dados da
omissão em epígrafe foram enviados em 06/08/2014, atendendo ao
disposto no Termo de Notificação 739/2014, cumprindo a Resolução
193/2003, sanando a omissão e por via de consequência, sugeriu o
arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer PPJC 3063/2014,
do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Souza, de fls. 21,
manifestou-se de acordo com o entendimento da 3ª SCE, pugnando
também pelo arquivamento dos autos.
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-3300/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
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, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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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-843/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6262/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2014
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE DE 2014 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Retorna ao Plenário os autos da omissão dos arquivos da Prefeitura
Municipal de Aracruz, relativa ao Relatório Resumido de Execução
orçamentária – RREO, do 2° bimestre de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Marcelo de Souza Coelho.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 127/2014 de fls. 14, verificou que, os dados da
omissão em epígrafe foram enviados em 12/08/2014, atendendo
ao disposto no Termo de Notificação 1465/2014, cumprindo a Resolução 193/2003, sanando a omissão e por via de consequência,
sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas em seu Parecer PPJC 3201/2014,
do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Souza, de fls. 19,
manifestou-se de acordo com o entendimento da 3ª SCE, pugnando
também pelo arquivamento dos autos.
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-6262/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
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, 07 de outubro 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-844/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3327/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
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ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2013 - PERDA DO OBJETO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito realizou-se com o objetivo de averiguar a regularidade e a legalidade dos atos de gestão praticados no exercício de
2013, sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa, Prefeita Municipal de Guaçuí, relativos a procedimentos licitatórios, repasses de
recursos para entidades privadas, bem como em outros processos
administrativos referentes a contratações para o qual houve a dispensa/inexigibilidade, ou seja, contratação direta de fornecedores
ou prestadores de serviços.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo – cumpriu as determinações contidas no Plano de Fiscalização nº 080/2014, realizando
para tanto o Relatório de Auditoria RA-O 38/2014, fls. 04/10 mais
anexos, no qual concluiu não haver indicativos de irregularidades
dignos de nota.
Instado a se manifestar, o NEC – Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas, fls. 25/27, em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
6666/2014, conclui que, tendo em vista não ter sido apurada transgressões à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, sugere o arquivamento dos presentes autos.
Nos termos regimentais, às fls. 30/31, o Ministério Público Especial
de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, manifesta-se de acordo com a proposição do NEC, pugnando pelo arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, tendo
em vista a perda do objeto aqui tratado, nos termos do art. 207,
inciso III, da Res. 261/2013 (RITCEES).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3327/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, com fulcro no artigo 207, inciso III da Resolução TC 261/2013,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e 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, 07 de outubro 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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-845/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7551/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2014 - CONHECER - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de representação, com pedido de concessão de medida
cautelar, protocolada nesta Corte de Contas pela sociedade empresária Supriservice Informática Ltda, em desfavor da Secretaria de
Estado de Saúde, em razão de supostas ilegalidades contidas no
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Pregão Eletrônico nº 25/2014 destinado à aquisição de microcomputadores, estações gráficas, notebooks e estabilizadores de tensão
com o objetivo de atualizar o parque tecnoclógico da SESA, por
meio de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preço.
Alega o representante, que: (i) juntada de documentos os quais
deveriam constar originariamente da proposta da empresa participante do certame; (ii) Apresentação de documentos sem os devidos
poderes – falta de procuração (iii) Parecer emitido pela PGE sem
enfrentamento de análise de quais os documentos são informações
complementares e quais são considerados como “novos documentos”; (iv) Da violação à ampla concorrência; (v) Possível configuração contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Improbidade Administrativa”.
Por fim, requereu a concessão de medida cautelar visando suspender o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 25/2014 e
ao final pela procedência da representação para o fim de declarar a
anulação da licitação em curso.
Chegando a Representação ao meu conhecimento, determinei a Notificação do Secretário Estadual de Saúde e do Pregoeiro Oficial,
mediante Decisão Monocrática Preliminar nº 1203/2014 visto às fls.
31/32.
Atendendo determinação deste Tribunal, os notificados apresentaram justificativas e documentos consoante se vê às fls. 38/1438.
Analisando os documentos trazidos aos autos, visualizando não estar presentes os pressupostos autorizadores da concessão cautelar pretendida e, ainda, considerando a presença do periculum in
mora reverso votei pelo Indeferimento da Medida Cautelar o que fui
acompanhado pelos meus pares gerando a Decisão TC 5975/2014
de fls. 1453/1454.
À fl. 1480, a Representante requereu a desistência da ação, em
analogia ao artrigo 267, VIII do Código de Ritos.
Em Decisão Monocrática Preliminar nº 1440/14 de fls. 1482/1483,
deferi o pedido de desistência tão somente quanto ao efeito de retirar a empresa da situação de interessada no presente processo,
prosseguindo a instrução na forma regimental em razão da indisponibilidade do interesse público.
Instada a se manifestar a 2ª SCE por meio da Manifestação Técnica
Preliminar nº 535/2014 de fls. 1470/1477, assim concluiu:
“Em face da ausência de transgressão à norma legal e, portanto,
inexistência de interesse de agir por esta Corte de Contas, entendese pelo não prosseguimento da questão, sugerindo o arquivamento
dos autos”.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas em manifestação por seu Procurador Luciano Vieira, à fl. 1494 acompanhou
na íntegra a manifestação técnica, pugnando pela Improcedência
da Representação.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
No presente caso, a Representante sustenta a ilegalidade do edital
ora em análise abordando os seguintes tópicos: (i) juntada de documentos os quais deveriam constar originariamente da proposta da
empresa participante do certame; (ii) Apresentação de documentos
sem os devidos poderes – falta de procuração (iii) Parecer emitido
pela PGE sem enfrentamento de análise de quais os documentos
são informações complementares e quais são considerados como
“novos documentos”; (iv) Da violação à ampla concorrência; (v)
Possível configuração contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal e da
Lei de Improbidade Administrativa
Da juntada de documentos os quais deveriam constar originariamente da proposta da empresa participante do certame:
Noticia os autos que a licitante vencedora fez acostar documentos de habilitação após a fase habilitatória sem serem considerados
como documentos novos, ferindo o artigo 43, §3º da Lei. 8.666/93.
Em voto por mim proferido quando da apreciação da cautelar pretendida observei que os trâmites legais para apreciação da impugnação foi devidamente promovida pela Secretaria de Saúde, onde
após realização de diligência que entendi ser possível no caso concreto e diante do Parecer Técnico da Gerência de Tecnologia da
Informação e diante da manifestação da PGE não visualizei afronta
ao artigo 43, §3º da lei 8.666/93.
Analisando os documentos e justificativas, a equipe técnica e corpo ministerial, também entenderam que a documentação acostada
pela licitante vencedora após a fase habilitatória não infringiu a lei
de licitação.
Nesse passo, despiciendas maiores considerações por entender regular a diligência realizada pela SESA, bem como, a apresentação
dos documentos pela licitante vencedora.
Apresentação de documentos sem os devidos poderes – falta de
procuração:
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Consta na peça inicial que uma das empresas licitantes não comprovou a exigência editalícia quanto ao item 11. Certificação – sub
item 11.1. Certificação PPB – Processo Produtivo Básico – para o
fabricante do equipamento em conformidade com a Lei Federal nº
11.077/04.
Visualizei nos autos especificamente às fls. 1386/1388, que a Gerência de Tecnologia de Informação da SESA analisando o Certificado PPB entendeu ser o mesmo válido pelo fato de ter sido obtido
em sítio eletrônico oficial do Ministério vinculando a empresa FOXCONN a um produto claramente pertencente à HP, bem como, após
realização de diligências obteve confirmação da validade do citado
Certificado.
Ante o ponderado não há irregularidade na documentação ora analisada.
Parecer emitido pela PGE sem enfrentamento de análise de quais os
documentos são informações complementares e quais são considerados como “novos documentos”:
Aponta a presente Representação que o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado da lavra do Procurador do Estado Eliezer Lins
Santa´Anna ao analisar as razões do Recurso Administrativo por
interposto pela empresa Supriservice junto à SESA, o fez de forma
geral e concreta, não apontando quais documentos seriam considerados informações complementares e quais seriam considerados
como “novos documentos”.
No caso concreto a emissão do parecer foi no sentido de analisar
a possibilidade de juntada de documentos posteriormente ao momento da abertura do certame, onde a PGE manifestou-se de forma
abstrata fundamentada na legislação em vigor.
Desta forma, entendo que o parecer emitido contém a análise jurídica pertinente ao caso que ora se examina.
Da violação à ampla concorrência;
Ante a juntada de documentos posteriores à fase de habilitação registrou-se que houve descumprimento dos termos editalícios ferindo o Art. 43,§3º c/c art.9º da Lei 10.520/02, prejudicando o caráter
competitivo do certame.
Com efeito, sobre o tema já me manifestei no item primeiro deste
voto onde entendi que a apresentação da documentação posterior
está em conformidade com o permitido pela Lei de Licitação, não
havendo afronta ao caráter competitivo do presente certame.
Possível configuração contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal e da
Lei de Improbidade Administrativa:
Foram feitas considerações acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal
e da Lei de Improbidade Administrativa, fazendo menção a respeito
de dotação orçamentária.
Consta à fl. 507 dotação orçamentária, possibilitando a realização
da licitação ora em análise.
Nesse contexto, entendo não há infringência de conduta passível de
reprimenda.
III – CONCLUSÃO:
Em face do exposto, acompanhando entendimento técnico e ministerial, considerando as razões acima elencadas e tendo em vista a
legislação que rege a matéria, VOTO com base no artigo 95, I c/c
99 §2º da LC nº 621/12 pela IMPROCEDÊNCIA da presente Representação.
Dê ciência ao Secretário Estadual de Saúde – José Tadeu Marino,
ao Subsecretário Estadual de Saúde - Victor Leite Wanick Mattos e
ao Pregoeiro Oficial Rafael Freitas de Araújo, da presente Decisão.
Após o trânsito em julgado, arquive-se
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7551/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de agosto
de dois mil e quatorze, à unanimidade, preliminarmente, conhecer
da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Geral das Sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-846/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3112/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL - VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2014 - OMISSÃO NA REMESSA - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 1º bimestre de 2014, da
Prefeitura Municipal de Guaçuí, sob a responsabilidade da Sra. Vera
Lúcia Costa, Prefeita Municipal.
A interessada foi devidamente notificada para que no prazo de dez
dias enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido pela
área técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI 337/2014, fls.01.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, Relatório Conclusivo de Omissão RCO 79/2014, fls. 18, em consulta ao Sistema LRF-Web na
data de 06/08/14, verificou que foram enviados os dados faltantes em 12/06/2014, atendendo, assim, ao Termo de Notificação Nº
768/2014. Dessa forma, sugere o arquivamento dos autos, tendo
em vista o saneamento da omissão.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, de acordo com o RCO 79/2014, pugnando também pelo
arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre de 2014,
da Prefeitura Municipal de Guaçuí, sob a responsabilidade da Sra.
Vera Lúcia Costa, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3112/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e 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, 07 de outubro 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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-847/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2984/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JA-
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GUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - JAIR SANDRINI E MARCELO VAZ CASTELAN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, sob responsabilidade dos
Senhores Jair Sandrini – Secretário Municipal de Saúde e Marcelo
Vaz Castelan – Gestor do Fundo Municipal de Saúde, referente ao
exercício de 2012.
A documentação foi examinada pela 3ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 85/2014 (fls.
48/53), sugerindo a Citação dos responsáveis para apresentarem
justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil.
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 231/2014 (fl. 54), esta Corte expediu os Termos de Citação 794/2014 e 795/2014 aos responsáveis, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
fossem encaminhados os documentos e justificativas apresentadas
em face das inconsistências apontadas no RTC nº 85/2014.
Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados
pela 3ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC n° 145/2014 (fls. 96/100), recomendando
que sejam consideradas regulares as contas prestadas pelos senhores Jair Sandrini e Marcelo Vaz Castelan, referentes ao exercício
financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6841/2014, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 102/103), opinou
pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação
aos responsáveis, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no ICC 145/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas dos senhores Jair Sandrini – Secretário Municipal de Saúde
(01/01/2012 a 10/07/2012, 11/10/2012 a 31/12/2012) e Marcelo
Vaz Castelan – Gestor do Fundo Municipal de Saúde (11/07/2012 a
10/10/2012), frente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, no
exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e
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 do Fundo Municipal de Saúde de
Jaguaré, sob a responsabilidade dos senhores Jair Sandrini – Secretário Municipal de Saúde e Marcelo Vaz Castelan – Gestor do Fundo
Municipal de Saúde, relativas ao exercício de 2012, nos termos do
inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2984/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, relativa
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Jair Sandrini e
Marcelo Vaz Castelan, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do 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, 07 de outubro 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-848/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3112/2011
JURISDICIONADO - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
(CAE) DA SERRA
ASSUNTO  - DENÚNCIA – EXERCÍCIOS 2009/2010
RESPONSÁVEIS - ANTÔNIO SÉRGIO VIDIGAL, IZOLINA MÁRCIA LAMAS, MARIA DA CONCEIÇÃO C. M. BARROS
EMENTA: DENÚNCIA - JURISDICIONADO: FUNDO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DA SERRA - 1) IMPROCEDÊNCIA
- 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os autos sobre Denúncia oriunda do Conselho de Alimentação Escolar – CAE da Serra/ES, protocolo TC1889 de 22/02/2011,
onde relata possíveis irregularidades na terceirização da alimentação escolar referentes aos exercícios 2009 e 2010.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram tempestivamente as justificativas, o Sr. Sergio Antônio Vidigal às fls. 932/968,
a Sra Izolina Márcia Lamas da Silva às fls. 970/1006 e a Sra Maria
da Conceição Castro de Martins Barros às fls. 1008/1044, todas
devidamente instruídas com os documentos de fls. 1045/1301 dos
autos.
Na forma regimental, os autos foram encaminhados ao NEC que
elaborou a peça Conclusiva – ITC 763/2013 (fls. 1304/1322), finalizando os trabalhos firmando entendimento pela procedência parcial
da denúncia, com sugestão pela aplicação de multa, tendo em vista
a manutenção da irregularidade relativa à “falta de informação sobre a fonte de custeio das despesas” – item 2.2 da ITC 763/2013.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas encampou em parte os termos da ITC 763/2013, mantendo as irregularidades afastadas, com o adendo da inclusão da manutenção da
irregularidade do item “2.1 ausência de fiscalização do contrato”.
É o relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornamse necessárias algumas considerações, com o enfrentamento das
matérias suscitadas, no intuito de fornecer ao Plenário desta Corte
de Contas, plenas condições de julgamento do presente processo.
Para tanto, faço a análise dos tópicos, separando-os conforme a
natureza da irregularidade e, notadamente, pelo acompanhamento
ou não do entendimento apresentado na ITC Nº 763/2013.
- ITENS 2.1; 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 da ITC
Cabe assinalar, primeiramente, que concordo com o entendimento
da área técnica em afastar as irregularidades apontadas nos itens
2.1; 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 abaixo transcritas, por seus próprios fundamentos:
2.1 Ausência de Fiscalização do Contrato
Base legal: art. 67, caput e §1º, da Lei 8.666/93 c/c a cláusula 5ª,
item 5.2, do Contrato 290/2008.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal – Prefeito; Izolina Márcia Lamas – Secretária de Educação;
2.3. Falta de Comprovação da Efetiva Aplicação da Penalidade Con-
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tratual
Base legal: art. 87, II, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput,da CF/88 (p.
da legalidade), c/c a cláusula 7ª, item 7.8, 13ª, item II, alínea i (i1
i2 i3 i4 i5 i6 i9), do Contrato 290/2008.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal – Prefeito;
2.4. Não Comprovação da Regularização da Execução Contratual
Base legal: art. 66, 77, 87, II, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput, da
CF/88 (p. da legalidade), c/c a cláusula 7ª, item 7.8, 13ª, item II,
alínea i (i1 i2 i3 i4 i5 i6 i9), do Contrato 290/2008.
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal – Prefeito; Izolina Márcia Lamas – Secretária Municipal de Educação; Maria da Conceição
C. M. Barros – Chefe da DAN/SEDU.
2.5. Não Aplicação da Multa Contratual a Cada 03 Advertências
Base legal: art. 66, 77, 87, II, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput,da
CF/88 (p. da legalidade), c/c a cláusula 13ª, item II, alínea f, do
Contrato 290/2008
Responsáveis: Antônio Sérgio Alves Vidigal – Prefeito
II.1 - FALTA DE INFORMACÃO SOBRE A FONTE DE CUSTEIO DAS
DESPESAS (referente ao item 2.1 da ITC):
Base Legal: art. 55, V, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput, da CF/88
(p. da publicidade).
Foi constatado pela auditoria que o contrato nº 290/2008 não informa a fonte e/ou origem dos recursos destinados ao pagamento
das obrigações assumidas, suficiente para aferir se os recursos que
suportarão as despesas contratuais são próprios ou de convênios.
O justificante alega que fez constar expressamente no capitulo II,
do Edital de Concorrência Pública nº 025/2007, a fonte ou origem
dos recursos referentes ao custeio do Contrato que posteriormente
foi firmado com a empresa vencedora, bem como em todos os aditivos contratuais celebrados.
Neste contexto, como a área técnica não demonstrou com clareza
se houve ou não uso de recursos indevidos para o pagamento da
despesa, bem como constatou ter havido indicação da dotação orçamentária no Edital que precedeu a contratação, estamos diante
de uma formalidade, que pode ter sido corrigida pelo setor de contabilidade no momento do empenho da despesa.
Por outro lado, não há nos autos qualquer menção à antieconomicidade na contratação realizada pela administração, o que demonstra
que a falta de informação da fonte de custeio no contrato não ocasionou dano ao erário, nem mesmo caracterizou má-fé por parte do
responsável.
Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia, as penalidades aplicadas sem seguro critério e devida
apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arriscam extrapolar
a esfera meramente material do indivíduo e alcançar importantes
valores protegidos pela Constituição Federal.
Há, também, enorme risco de penalizações com essas características extrapolarem para atingir outras relações profissionais do apenado, o que pode tolhê-lo no legítimo direito de exercer qualquer
trabalho, ofício ou profissão, que é a básica garantia individual expressamente assentada no inciso XIII, do art. 5º da Constituição
Federal.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) verificar
a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade
à luz dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou que manejam recursos
públicos.”
Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente
público, seja na seara política, seja na vida funcional, tenho adotado como premissa de atuação judicante a cautela absoluta e como
alicerce dos julgamentos a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação de pareceres prévios. E é
justamente este conceito que destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem,
o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles decorrentes,
bem como da aplicação de subvenção e da renúncia de receitas.”
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma rede hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente, de princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios ganha cada vez
maior relevância para os que, no exercício das funções de controle,
encontram neles a fonte finalística de compreensão do conjunto das
normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
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“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a
sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade
do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa
da boa ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do
exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner, diziase que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão para
abater um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade
sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda
em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso
concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos
três subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste
da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige
relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados
pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A cláusula
da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento de
que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda
assim, desproporcionais em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.
Nesse sentido, a irregularidade encontrada serve de critério para
que a intensidade da decisão tenha correspondência com o grau de
reprovabilidade da conduta do Gestor e do potencial ofensivo das
mesmas.
Na esteira da fundamentação supra, divirjo da área técnica, vez
que embora tenha sido identificado uma falha formal, tal vício, a
meu ver, não tem o condão de macular os atos de gestão em tela,
razão pela qual, afasto a irregularidade deste tópico, convolando-a
em determinação ao atual gestor da Prefeitura da Serra, para que
faça constar nos contratos firmados por aquela Prefeitura a dotação
orçamentária e respectiva fonte de recursos de custeio (próprios
ou de transferências), a fim de evitar que a falha não se repita em
exercícios futuros.
II.2 –AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (referente ao
item 2.2 da ITC)
Base legal: art. 67, caput e §1º, da Lei 8.666/93 c/c a cláusula 5ª,
item 5.2, do Contrato 290/2008.
A presente irregularidade refere-se à falta de designação de fiscal
para o contrato 290/2008 e seus aditivos, celebrados com a empresa Convida Representação Ltda., oriundo da Concorrência Pública
nº 025/07, em inobservância aos preceitos do art. 67, caput e § 1º,
da Lei 8.666/93 c/c a Cláusula 5ª, item 5.2, do Contrato 290/2008.
O defendente, Sr. Antônio Sérgio Vidigal, apresenta justificativas às
fls. 932/968, alegando que a irregularidade não procede, pois teria
nomeado formalmente fiscal para o contrato, referente ao exercício
de 2010, conforme publicação da Portaria nº 231/2010, da Secretaria de Educação do Município, acostada às fls. 939/940.
A Sra. Izolina Márcia Lamas apresentou justificativas idênticas ao
do Sr. Antônio Sérgio Vidigal, conforme se observa às fls. 976/979.
Em que pese os defendentes não terem acostado aos autos eventuais cópias das Portarias nº 0026; nº 0027, nº 159 e nº 0253/2007,
citadas como revogadas expressamente no art. 4º da Portaria nº
231/2010, fls. 940, a área técnica verificou inicialmente que havia
fortes indícios de que desde o exercício de 2008, quando foi firmado
o Contrato nº 290/2008, já havia sido designado formalmente fiscal
para gerir o citado contrato administrativo.
Ademais, se baseou a área técnica nas cópias de relatórios de vistorias técnicas realizadas nas unidades escolares do Município durante
todo o exercício de 2010, fls. 1145/1194, em especial, porque neles
foi apontada a Portaria nº 005/2008 como instrumento que designou o fiscal que acompanhou e respaldou a legalidade da execução
contratual em questão.
Neste contexto, foi afastada a irregularidade deste tópico pela área
técnica.
Acompanhando a fundamentação vertida na peça conclusiva, entendo pelo afastamento da presente irregularidade.
III – CONCLUSÃO:
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Ante todo o exposto, VOTO, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, pela IMPROCEDÊNCIA
desta Denúncia, nos termos do art. 95, inciso II, da Lei Complementar 621/2013;
Voto, ainda, pelo encaminhamento ao atual chefe do Executivo Municipal da seguinte determinação:
Faça constar em seus contratos a informação da dotação orçamentária com a respectiva fonte de custeio;
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3112/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar improcedente a Denúncia sob análise;
2. Determinar ao atual Chefe do Executivo Municipal que faça constar em seus contratos a informação da dotação orçamentária com a
respectiva fonte de custeio;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação 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, 07 de outubro 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-849/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2553/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL - EXERCÍCIO 1998/2002
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - EXERCÍCIO: 1998/2002
- 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - 2) AFASTAR
RESSARCIMENTO E MULTA - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, tendo sido motivada por CPI instaurada naquele Município.
Como resultado da execução do Plano de Auditoria Especial nº
379/2006 (fls. 3610/3613), a equipe da então 6ª Controladoria
Técnica elaborou o Relatório de Auditoria nº 089/2006 (fls.
3614/3662), onde foram identificados indícios de irregularidades.
Em 09/03/2007 foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
135/2007 (fls. 4236/4266), responsabilizando o Sr. Luiz Carlos
Cacá Gonçalves, vez que presentes indicativos de irregularidades
carecedores de esclarecimentos pelos responsáveis:
“[...]
1 — Da ausência do efetivo acompanhamento e da prestação de
contas na aplicação dos recursos do FUNDEF por parte do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF
Infringência legal: arts. 3º, 4º e 5º da Lei Municipal 2061/97, arts.
6º, § 4º e art. 9º, § 6º da Resolução do TCEES nº 154/99 e art. 4º
da Lei Federal 9.424/96.
2 - Irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF, no tocante a empréstimos para o pagamento dos salários de outubro,
novembro e dezembro de 2000
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Infringência legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal, art. 21,
inc. III, da Lei Orgânica do Município de Aracruz, art. 1º, incisos V e
VIII do Decreto-Lei nº 201/67 e art. 32, §1º, inc. I da Lei Complementar 101/2000.
3 — Infrações por parte da autoridade pública municipal na gestão
dos recursos da Educação
Infringência legal: artigo 55, V da Lei 8.666/93, artigo 2º da Lei
Federal 9.424/96 (Lei do FUNDEF) e art. 167, inciso VI da CFR/88.
4 —Irregularidades relativas à pagamentos indevidos à servidores
Infringência legal: ao Artigo 2º da Lei Federal 9.424/96 (Lei do FUNDEF)[...]”
Insta frisar que em relação às irregularidades descritas nos itens 3 e
4, constou na referida ITI a possibilidade de devolução ao erário da
quantia total de R$ 27.735,72 (vinte e sete mil setecentos e trinta
e cinco reais e setenta e dois centavos) referente ao item 3 e R$
13.804,44 (treze mil oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro
centavos) referente ao item 4.
Após regular citação do responsável, na forma da Decisão Preliminar TC 0299/2007 (fls. 4277), que ocorreu em 18/04/2007 (AR de
fls. 4283) e justificativa apresentada (fls. 4285/4294), a defesa foi
submetida à análise técnica conclusiva, elaborando-se a Instrução
Técnica Conclusiva ITC nº 2175/2013 (fls. 4311/4323) pelo
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, apresentando a seguinte proposta:
“[...]
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria n° 6ª CT/089/06 na
Prefeitura Municipal de Aracruz, relativo aos exercícios de 1998
a 2002, e diante do preceituado no art. 79, inciso III2, da Res. TC
182/02, conclui-se opinando por:
3.1.1 Considerar prescrita a pretensão punitiva do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em relação às irregularidades
apontadas em todos os itens da ITI 135/2007, conforme disposto
no art. 71, caput, § 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012.
3.1.2 Afastar a responsabilidade do defendente pelo ressarcimento ao erário, considerando que não foi o beneficiário dos recursos
públicos supostamente aplicados irregularmente.
3.1.3 Alertar para a observância do disposto no §1º, art. 71, da
Lei Complementar nº 621, de 08/03/2012, haja vista a necessidade
de manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas para se decretar a prescrição. “
Em seguida manifestou o Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer (fls. 4328/4329), da lavra do ilustre Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, concordando com o entendimento
esposado na ITC nº 2175/2013.
Desta feita, os autos então foram remetidos ao meu Gabinete, para
apreciação e julgamento.
É o relatório. Passo à análise.
II – DA PRESCRIÇÃO
Da análise dos autos, constato que a pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas resta prejudicada, vez que atingida pela
prescrição administrativa, nos termos do § 2º, inciso II c/c o § 4º,
inciso I, todos do art. 71 da LC 621/12.
Em 18/04/2007 houve a citação do responsável, que apresentou
suas justificativas em agosto daquele mesmo ano. Desde então e
até a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva em 20/05/2013
não houve nenhum ato no processo que suspendesse ou interrompesse a prescrição, de modo que esta foi aperfeiçoada.
Tendo como premissa inicial o Termo de Citação 170/2007 recebido em 18/04/2007 (fls. 4278 e 4283), que dá conhecimento
ao Responsável sobre todas as irregularidades que lhe foram imputadas, decorreram até o presente momento 7 anos e 4 meses,
tem-se configurada a prescrição da pretensão punitiva quanto às
irregularidade apontadas na ITI 135/2007.
Vale ressaltar que o dever de ressarcir o erário, ao contrário da
aplicação de penalidades, é imprescritível.
Contudo, ante a doutrina balizada sobre a matéria, bem como os
dispositivos legais encartados na ITC nº 2175/2013, entendo que o
assunto dispensa maiores explanações.
Neste contexto, decreto, de ofício, a prescrição administrativa, em
conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12, que
atinge todas as irregularidades registradas na ITI 135/2007, ante o
transcurso do prazo prescricional.
Contudo, em relação aos itens 3 e 4, que foi configurado o dano ao
erário, segue abaixo análise em conjunto, apenas em relação ao
ressarcimento, posto que a pretensão punitiva encontra-se prescrita.
II.2 – INFRAÇÕES POR PARTE DA AUTORIDADE PÚBLICA MUNICIPAL NA GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
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(ITEM 3 DA ITI 135/2007) E IRREGULARIDADES RELATIVAS
A PAGAMENTOS INDEVIDOS A SERVIDORES (ITEM 4 DA ITI
135/2007)
Em relação ao item 3 (Infrações por parte da autoridade pública
municipal na gestão dos recursos da Educação), a equipe de auditoria apontou infrações em relação a diversos contratos celebrados
pelo Município de Aracruz, sendo que em relação aos contratos nºs
44/2001 e 173/2001 foi solicitado o ressarcimento ao erário.
A área técnica apontou a seguinte irregularidade em relação a estes
contratos:
“Contrato Nº 044/01
Objeto: Serviços de limpeza e higienização de 8.000 litros de água
das caixas e cisternas das Escolas e CEIS da Rede Pública Municipal
Contratado: JC – Locações e Serviços Ltda.
Valor: R$ 32.000,00
Dotação Orçamentária: 08.42.188.2035 – Elemento - 313299
Valor Empenhado: R$ 32.000,00 (Empenho Nº 795)
Valor do Empenho Anulado: R$ 4.490,00
Valor Pago: R$ 27.510,00 (OPs. Nºs 845 e 1421)
Conta bancária dos pagamentos: 6.162.135 (Banestes – Recursos
do FUEFUM)
Constataram os técnicos que, para o pagamento do valor acordado
no Contrato, a Prefeitura utilizou-se de recursos orçamentários do
FUNDEF indevidamente, na medida em que não separou despesas
das escolas de primeiro grau (a serem pagas com recursos do FUNDEF), das despesas relativas aos CEIs (Centros de Ensino Infantil).
Contudo, foram separadas as despesas de limpeza e higienização
das caixas-d’água e cisternas dos CEIs, uma vez que foram utilizados R$ 3.100,00, indevidamente, da dotação orçamentária e dos
recursos financeiros do Ensino Fundamental, em descumprimento ao que versa o artigo 2º da Lei Federal 9.424/96 (Lei do
FUNDEF) c/c o art. 167, inciso VI da CRF/88, na medida em
que esses recursos orçamentários e também financeiros do FUEFUM
(FUNDEF) foram utilizados para pagamento de despesas do Ensino
Infantil.
Contrato Nº 173/01
Objeto: Serviços de desinsetização e de desratização dos estabelecimentos de ensino de Aracruz
Contratado: Serdel – Desinsetização e Conservação Ltda.
Valor: R$ 69.345,00
Dotação Orçamentária: 08.42.188.1005 – Elemento - 313299
Valor Empenhado: R$ 69.345,00 (Empenho Nº 1704)
Valor Pago: R$ 69.345,00 (OP Nº 3754)
Conta bancária dos pagamentos: 6.162.135 (Banestes – Recursos
do FUEFUM)
Foi constatado pela auditoria, no suso mencionado contrato, despesas originárias do Ensino Infantil, tendo em vista a execução de
parte do serviço em CEIs, creches e jardins de infância, onde foi
apurado a soma de R$ 24.635,72 (valor apurado em função da proporcionalidade que cada unidade representava em relação ao total
de estabelecimentos educacionais), indevidamente contabilizados e
pagos com a dotação e recursos financeiros do Ensino Fundamental.
Conclui a auditoria, portanto, a irregularidade no procedimento adotado no citado contrato, em descumprimento ao dispositivo legal
contido no artigo 2º da Lei Federal 9.424/96 (Lei do FUNDEF) c/c o
art. 167, inciso VI da CRF/88. [...]
Na citada ITI constam os valores que deveriam ser ressarcidos: R$
3.100,00 (três mil e cem reais) referente ao Contrato nº 044/01 e
R$ 24.635,72 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e
setenta e dois centavos) referente ao Contrato nº 173/01.
No item 4 (Irregularidades relativas à pagamentos indevidos à servidores), a equipe de auditoria apontou irregularidades em relação
a pagamentos indevidos a servidores no exercício de 2000, incorrendo no ressarcimento de R$ 13.804,44 (treze mil oitocentos e
quatro reais e quarenta e quatro centavos).
A irregularidade descrita na ITI em relação a este tópico foi o seguinte:
“[...]
Constataram os auditores o pagamento indevido a servidores que
não atuam no ensino fundamental.
[...]
Embora não tenha sido possível afirmar a regularidade na aplicação
dos recursos relativos à remuneração dos servidores da Educação,
nos exercícios de 2001 e 2002, vez que a Administração não atendeu as solicitações de nossos técnicos, tanto quando no período de
auditoria, quando à época do envio das demais documentações,
anexadas às fls. 4034/4234 - Volumes XVIII e XIX destes autos, e
que também serviram de suporte para apuração dos fatos aqui narrados.
Porém, ante a análise dos presentes autos, notadamente quanto
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ao deslocamento de servidores informados na tabela do exercício
de 2000, acima demonstrada, foi verificado que alguns foram remunerados com recursos advindos do FUNDEF e contabilizados na
dotação orçamentária relativa ao Ensino Fundamental, conforme a
seguir:
NOME MATRÍCULA PORTARIA ANO 2000
Edmilta Cabidelli Oliveira 6890 9413/00 1.333,46
Maria Marta Modenesi Costi 7035 9413/00 3.219,48
Marilza Aparecida Campos 19801 9417/00 1.263,84
Marilza Trindade Miranda Chagas 7315 9413/00 1.598,86
Maristene Tintori Auer 7080 9413/00 3.780,90
Penha Mattos Barbosa e Silva 31763 9413/00 1.344,06
Regiani Ravani Jorge 19844 9413/00 1.263,84
TOTAL 13.804,44
Destarte, destacam os técnicos a irregularidade na contabilização
e pagamento dos referidos docentes de unidades de ensino fundamental, realizados na conta do BANESTES, nº 6.162.135, na qual
são movimentados os recursos do FUEFUM, considerando os deslocamentos destes para unidades de ensino infantil, restando tais
procedimentos em descumprimento aos dispositivos expressos no
artigo 2º da Lei Federal 9.424/1996 c/c o art. 167, inciso VI da
CRF/88. [...]”
Após análise da defesa apresentada, a área técnica na ITC
2175/2013 para as duas irregularidades opinou pelo afastamento
do ressarcimento, sob a fundamentação de que, apesar da utilização de recursos do fundo para outras finalidades que não as previstas na Lei ser irregular, os recursos foram empregados em despesas
de finalidade pública não estando configurada a apropriação de
recursos públicos.
Diante do exposto, como a pretensão punitiva por parte desta Corte
de Contas encontra-se prescrita e considerando a inexistência de
dano ao erário, acompanho o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas e afasto o ressarcimento dos
recursos discriminados nos itens 3 e 4 da ITI 135/07.
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 – Declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em relação às
irregularidades a seguir apontadas, em conformidade com o §1º do
supracitado art. 71 da LC 621/12, uma vez que os fatos analisados
ocorreram no ano de 2000, a citação ocorreu em 18/04/2007, e não
houve decisão nos autos até o ano de 2013:
1 — Da ausência do efetivo acompanhamento e da prestação
de contas na aplicação dos recursos do FUNDEF por parte do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEF
2 - Irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF,
no tocante a empréstimos para o pagamento dos salários de
outubro, novembro e dezembro de 2000
3 — Infrações por parte da autoridade pública municipal na
gestão dos recursos da Educação
4 — Irregularidades relativas à pagamentos indevidos à servidores
II – Afastar os ressarcimentos de que tratam os itens 3 e 4,
considerando a ausência de responsabilidade do responsável;
III – Deixo de aplicar multa ao responsável apontado, tendo
em vista que a pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas
restou fulminada em decorrência do instituto jurídico da prescrição
administrativa, da forma ora decretada, nos termos do §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12;
Dê ciência ao responsável, e após os trâmites legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2553/2004,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Em conformidade com o §1º do supracitado art. 71 da LC 621/12,
declarar a prescrição da pretensão punitiva desta Corte em
relação às seguintes irregularidades: a) ausência do efetivo acompanhamento e da prestação de contas na aplicação dos recursos do
FUNDEF por parte do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF; b) irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF, no tocante a empréstimos para o pagamento dos
salários de outubro, novembro e dezembro de 2000; c) infrações
por parte da autoridade pública municipal na gestão dos recursos
da Educação; e d) irregularidades relativas a pagamentos indevidos
à servidores;
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2. Afastar os ressarcimentos relativos às infrações por parte da
autoridade pública municipal na gestão dos recursos da Educação e
às irregularidades decorrentes de pagamentos indevidos à servidores, considerando a ausência de responsabilidade do responsável;
3. Deixar de aplicar multa ao responsável, Sr. Luiz Carlos Cacá
Gonçalves, tendo em vista que a pretensão punitiva por parte desta
Corte de Contas restou fulminada em decorrência do instituto jurídico da prescrição administrativa, nos termos do §1º do supracitado
art. 71 da LC 621/12.
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação 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, 07 de outubro 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-851/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3708/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13
E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - ADEMAR VALANI
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 de PROCESSO TC 3708/2014 de omissão no
encaminhamento da prestação de contas relativas aos meses 13 e
14 do exercício 2013 – Cidades Web pela Câmara Municipal de Rio
Bananal, sob responsabilidade do Sr. Ademar Valani.
Em 11/06/2014, a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 530/2014 (fl. 01), sugerindo a
notificação do gestor supracitado, face omissão dos dados referente
aos meses 13 e 14/2013.
Contudo, após análise do sistema Cidades WEB, a Área Técnica, por
meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 113/2014 (fl.15),
sugeriu o arquivamento dos autos, na forma do art. 330, inciso lV,
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), tendo em vista o
envio dos arquivos pela Câmara Municipal de Rio Bananal na data
de 06/08/2014 (fl.06), atendendo assim ao Termo de Notificação nº
1302/2014. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas (fl.19).
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-3708/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Sérgio Manoel
Nader Borges..
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Srs. Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-852/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2873/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - ALADIM FERNANDO CERQUEIRA E CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual [fls. 1/432] do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA do
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade dos senhores
Aladim Fernando Cerqueira e Claudio Denicoli dos Santos, Diretores
Presidente.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Claudio Denicoli
dos Santos - Diretor Presidente, através do OFÍCIO/IEMA/DP/N.º
062/2013, protocolizado sob o nº 003747, em 27/03/2013, 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 1ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 218/2013
[fls. 435/447], pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis, onde as contas apresentadas encontraram-se inconsistentes, opinando pela citação do senhor Claudio Denicoli dos Santos
- Diretor Presidente, para apresentar esclarecimentos quanto aos
indicativos de irregularidade apontados, conforme segue:
[...]
1.2. DA LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A opinião constante deste relatório limita-se a análise do conjunto
de informações orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais encaminhadas a esta Corte de Contas nos termos do art. 105
da Resolução TCEES nº182/2002, alterado pela resolução 217/2007
e 252/2012, não tendo sido realizados quaisquer procedimentos de
verificação física, confirmação com terceiros ou inspeção externa de
documentos bem como avaliação do controle interno.
[...]
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Conforme análise procedida, constatamos que a Prestação de Contas Anual do exercício de 2012 do IEMA, apresenta indícios de irregularidade, resumidos no quadro abaixo, razão pela qual sugerimos,
com suporte no artigo 56, II, da Lei Complementar nº 621/2012, e
no art.157, III, da Resolução TC nº 261/13 a CITAÇÃO da responsável a seguir identificada, para que apresente as justificativas que
entender pertinentes em relação aos indícios de irregularidades:
Agente Responsável:
Claudio Denicoli dos Santos
Item do relatório /Indício de Irregularidade
3.3.1.1.1 – Ausência de registro contábil de “baixa” no valor de
R$38.752,56.
3.3.1.2.1 – Divergência físico-contábil na movimentação de entrada e
saída de bens móveis.

Fundamentação legal
Art. 85 da Lei 4.320/1964
Art. 85 da Lei 4320 c/c art. 2º da Lei
Estadual 9916/2012; art. 3º, §2º do
Decreto 3128-R/2012.

3.3.1.3.1 – Divergência físico-con- Art. 85 da Lei 4320 c/c art. 2º da Lei
tábil na movimentação de entrada e Estadual 9916/2012; art. 3º, §2º do
saída de bens em almoxarifado.
Decreto 3128-R/2012.

Face aos indícios de irregularidade apontados no RTC 218/2013,
a 1ª SCE elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 778/2013 [fls.
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448/449], sugerindo ao Plenário a citação do agente responsável.
Ato contínuo prolatou-se a Decisão Monocrática Preliminar DECM
944/2013 [fls.451], na qual a Ilma. Conselheira Relatora em Substituição Marcia Jaccoud Freitas determinou no sentido de proceder à
citação do senhor Claudio Denicoli dos Santos - Diretor Presidente,
para que no prazo improrrogável de trinta dias prestasse os esclarecimentos quanto aos indícios de irregularidades apontados no
Relatório Técnico Contábil RTC 218/2013 e Instrução Técnica Inicial
ITI 778/2013.
O Senhor Claudio Denicoli dos Santos - Diretor Presidente foi devidamente citado de acordo com o Termo de Citação, juntado às fls.
455/verso dos autos, apresentando tempestivamente justificativas
às fls. 458/462.
Os autos foram encaminhados à 1ª Secretaria de Controle Externo, a qual elaborou Instrução Contábil Conclusiva ICC 47/2014
[fls.465/474], conforme segue:
[...]
2 – Das Irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial nº
778/2013, fls. 448 a 449, extraídas do Relatório Técnico Contábil nº
218/2013, fls. 435 a 447:
Agente Responsável: Claudio Denicoli dos Santos
2.1 Da Irregularidade apontada no item 3.3.1.1.1 do RTC 218/2013:
3.3.1.1.1 – Indício de Irregularidade: Ausência de registro contábil
de “baixa” no valor de R$38.752,56.
Dispositivo Legal: Art. 85 da Lei 4320/64.
O quadro abaixo demonstra valor de “saída” no inventário de
R$38.752,56, sem correspondente registro contábil (consulta Siafem 2012), contradizendo o que foi exposto na prestação de contas,
fl.382.
Este fato fez com que a contabilidade tivesse um registro de entrada
maior que aquele apresentado pela comissão de inventário, pela
ausência da baixa. O setor contábil deve fazer os devidos ajustes
contábeis, no valor de R$38.752,56, uma vez que a comissão de
inventário declarou que houve uma saída neste valor.
Comparativos entre o Balancete e o Inventário de bens Imóveis
Bens Imóveis
Inventário
Balancete
Diferença
Contábil
Saldo em 31.12.11 2.794.951,66
2.794.951,66 0,00
Entradas
3.338.551,10 3.377.303,66 -38.752,56
Saídas
38.752,56
0,00
38.752,56
Saldo em 31.12.12 6.094.750,20 6.172.255,32 38.752,56
Fonte: Balancete, conta contábil: 142110000, 613110101,
623110101 e inventário (fl.382)
Justificativas:
Conforme folhas 458 a 460, o defendente diz que:
“... De toda sorte, apesar de demonstrar “ausências” de registro
de “baixa” de bens como indicado “uma vez que a comissão de inventário declarou que houve uma saída”, percebemos que tal valor
(R$ 38.752,56), tanto no inventário físico como nos registros de
contabilidade estão “diminuindo” a saída, ou seja, na verdade é
lançamento de entrada.
Apesar de informar que não houve o registro da saída, como acima
mencionado, o valor refere-se à entrada, mas que foi lançada com
saldo inverso de saída no anexo II-C por tratar-se de valor relativo à
elaboração de projetos executivos, arquitetônico e complementares
para reforma, ampliação e construção da sede de Parque Estadual.
Ao observar o quadro comparativo entre Balancete e inventário de
Bens Imóveis, verifica-se que a diferença das entradas e saídas são
os mesmos, justamente por essa diferenciação no tratamento dado
ao lançamento na hora de conclusão do referido Anexo II-C.
A conta 3.4.4.9.0.51.01 registra o valor das apropriações das despesas com estudos e projetos de engenharia e arquitetura. Por isso
o valor que na verdade faz com que haja o crescimento do bem “instalações”, foi destacado na planilha quiçá equivocadamente como
saída, mas com saldo invertido, por ter na verdade o saldo devedor
(demonstra o total das despesas realizadas durante o exercício com
estudos e projetos de engenharia e arquitetura).
Assim informamos que, o lançamento de registro deste valor foi
efetuado no SIAFEM conforme 2012NL02017 e 2012NL02782, e os
mesmos se encontram no Balancete deste Iema...”
Análise das justificativas
Conforme justificativas apresentadas, ao analisar o Anexo II-C (vide
abaixo) se observa que o valor em baixa de instalações está com o
saldo invertido tanto na coluna do inventário quanto na coluna da
contabilidade.
Sendo, assim, não se vislumbra uma divergência, mas sim um equívoco ao elaborar o Anexo em debate, ficando afastado o indicio de
irregularidade.
2.2 Da Irregularidade apontada no item 3.3.1.2.1 do RTC 218/2013:
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Ao compararmos os registros contábeis do balancete emitido pelo
SIAFEM com os valores apresentados pela comissão nomeada para
elaboração do inventário (fl.380/381) encontra-se:
Comparativos entre o Balancete e o Inventário de bens móveis
Bens móveis
Inventário
Balancete
Diferença
Contábil
Saldo em 31.12.11 12.033.572,68 12.047.388,35 -13.815,67
Entradas
2.555.545,21
2.629.170,82 -73.625,61
Saídas
1.991.958,54
1.907.672,43 84.286,11
Saldo em 31.12.12 12.597.159,35 12.708.886,74 -111.727,39
Fonte: Balancete, conta contábil: 142120000, 623120100,
522140000, 523120100 e inventário.
3.3.1.2.1 – Indício de Irregularidade: Divergência físico-contábil na
movimentação de entrada e saída de bens móveis.
Dispositivo Legal: Art. 85 da Lei 4320 c/c art. 2º da Lei Estadual
9916/2012; art. 3º, §2º do Decreto 3128-R/2012.
Como se pode perceber, as divergências físico-contábeis ocorrem
em todas as fases do inventário, tanto no saldo inicial e final, como
na movimentação do ano – ingressos e baixas.
É verdade que os Órgãos e Entes do Poder Executivo Estadual tiveram o prazo prorrogado até o término do exercício de 2013 para
que proceda com a regularização das possíveis divergências físicocontábeis, entretanto algumas considerações devem ser feitas.
A Lei 9.372/2009 veio para que os Órgãos e Entes do Poder Executivo pudessem fazer os ajustes relativos às divergências entre saldo
de inventário e saldo contábil, que estavam apresentando divergência ao longo de vários anos, ou seja, para que os gestores dentro
de certo prazo pudessem regularizar as possíveis divergências entre
os saldos físico e contábil ocorrido em exercícios anteriores e que
dificilmente poderia ser regularizado no inventário anual de apenas
um exercício. Entretanto isso não significa que a por falta de controle, poderia continuar no tempo presente. Com o advento da Lei
9.372/2009, era esperado que a partir do exercício de 2010, pelo
menos a movimentação do exercício – entrada e saída de bens fossem controlada de forma que o inventário anual, no que tange a
movimentação de bens do exercício sob análise, pudesse expressar
os mesmos valores registrados na contabilidade. A relação da Lei
com o fato pretérito é factual, haja vista que tanto a Lei 9.756/2011
quanto a Lei 9.916/2012 que alteraram o art.4º da Lei 9372/2009,
estabeleceram que os Órgãos e Entidades deveriam apresentar no
prazo estipulado para prestação de contas do Ordenador de despesas o relatório de ingressos e baixas ou desincorporações do exercício.
A Lei 9.916 de 2012 traz em seus dispositivos legais a seguinte
redação:
Art. 1º Fica prorrogado, até o término do exercício de 2012, o prazo
previsto no caput do artigo 4º da Lei nº 9.372, de 27.12.2009, para
que os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, cujos saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências,
procedam à regularização dessas inconsistências.
Art. 2º Independentemente da prorrogação prevista no artigo 1º,
os órgãos e entidades deverão apresentar, no prazo estipulado para
a prestação de contas do Ordenador de Despesas, o relatório de
ingressos e baixas ou desincorporações ocorridos no exercício de
2011.
Justificativas:
Conforme folhas 460 a 461, o defendente diz que:
“... outrossim, cabe destacar que o artigo1º da Lei 9.916/2012
prorrogou, até o término do exercício de 2013, o prazo previsto no
art. 4º da lei 9.372/09, que trata dos ajustes dos saldos dos inventários físicos e contábeis que apresentem inconsistências. Enfatizamos que justamente visando atender o disposto na lei 9.372/09 é
que houve essa disparidade na movimentação de entrada e saída.
...
O IEMA vem trabalhando na busca pela equalização dos saldos contábeis, bens móveis e em almoxarifado de seus bens independente
da prorrogação de prazo concedida pela Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, destacamos que os serviços para regularização desta “pendência” estão sendo adotados em conjunto pelo
setor de Contabilidade, Almoxarifado, Patrimônio deste IEMA e que
estarão sanados quando do envio da Prestação de Contas de Encerramento do exercício de 2013.” (Grifo nosso)
Análise das justificativas
Em suas justificativas o ordenador responsável não detalha a divergência apresentada de entradas e saídas no exercício de 2012, mas
sim explica o esforço tomado para a solução do problema.
É sabido que não apenas o IEMA, mas todos os Órgãos do Estado
do Espirito Santo vem trabalhando para regularizar as diferenças
existentes entre os saldos contábeis com os relatórios de levanta-
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mento dos bens do Estado.
A própria Lei Estadual nº 9.372/2009 e suas alterações vêm concedendo prazo para que os gestores públicos ajustem as divergências
que porventura encontrarem com base em procedimentos estipulados em lei e em outros atos regulatórios, bem como o próprio
Tribunal de Contas já se manifestou sobre o tema, lembrado pelo
defendente em sua defesa na folha 461.
Além disso, o ordenador afirma que na prestação de contas de 2013
(ou seja, até 31/03/2014) não existirá mais divergências entre os
saldos de seus bens, fl. 461.
Assim, permanece a diferença apontada no Relatório Técnico Contábil nº 218/2013, no entanto, em função do prazo legal concedido
por lei estadual; pelo próprio Tribunal de Contas e pelas justificativas apresentadas, concluo que essa diferença seja tratada como
ressalva neste instrumento de análise.
2.3 Da Irregularidade apontada no item 3.3.1.3.1 do RTC 218/2013:
Ao compararmos os registros contábeis do balancete emitido pelo
SIAFEM 2012 com os valores apresentados pela comissão nomeada
para elaboração do inventário (fls. 385/388) encontramos a situação abaixo:
Comparativos entre o Balancete e o Inventário de bens em
estoque
Bens móveis
Inventário
Balancete
Diferença
Contábil
Saldo em 31.12.11 397.675,40
967.483,23
-569.807,83
Entradas
3.701.305,45 3.779.378,26 -78.072,81
Saídas
1.269.109,43 3.561.096,15 -2.291.986,72
Saldo em 31.12.12 2.829.871,42 1.185.765,34 1.644.106,08
Fonte: Balancete, conta contábil: 11318.0000, 613110201,
613110202, 613110207, 623120200, 523120200 e inventário.
3.3.1.3.1 – Indício de Irregularidade: Divergência físico-contábil na
movimentação de entrada e saída de bens em almoxarifado.
Dispositivo legal: art. 85 da Lei nº 4.320/64; at. 2º da Lei 9.916/12;
art. 3º, §2º do Decreto 3128-R/2012.
O Decreto 3128-R de 18.10.2012 traz as diretrizes, orientações e
procedimentos a serem executados visando garantir o cumprimento
da legislação vigente em tempo hábil. Dentre as diversas orientações destaca-se:
Art. 3º - Compete aos Dirigentes das Instituições constantes do
art. 1º, constituir, até o dia 30 de outubro 2012, por meio de ato
publicado no Diário Oficial do Estado, as comissões necessárias,
observado o conhecimento técnico específico, para promoverem o
levantamento completo referentes às dívidas constantes dos grupos
Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo, os inventários
físicos e financeiros dos valores em caixa, dos bens pertencentes ao
Ativo Permanente em uso, cedidos, recebidos em cessão, inclusive
imóveis, e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, tendo como data base, para efeito de apuração dos dados,
o dia 31 de dezembro de 2012.
(...) § 2º - Cabe aos Chefes dos Grupos Financeiros Setoriais das
Secretarias e/ou dos Setores Equivalentes da Administração Direta,
Indireta e da Empresa Estatal Dependente, a obrigatoriedade de
conciliar os saldos contábeis com os levantamentos previstos no
caput deste artigo, promovendo os respectivos ajustes contábeis,
cabendo-lhes, ainda, a conciliação contábil e os ajustes das demais
contas patrimoniais existentes ao final do exercício, de acordo com
o princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade
e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão ou da
entidade.
§ 3º - As diferenças apuradas serão objeto de medidas administrativas a serem adotadas pelos Dirigentes dos Órgãos e das Entidades
para sua regularização, bem como de notas explicativas a serem
anexadas ao processo de prestação de contas anual.
A Lei 9916/2012 prorrogou até o final do exercício de 2013, a data
para que os Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual realizassem os devidos ajustes no que tange às divergências físico-contábeis, entretanto, a mesma Lei em seu art. 2º determinou que na
prestação de contas, os Ordenadores de despesas deveriam apresentar o relatório de ingressos e baixas do exercício (Obviamente,
esse relatório deveria está em consonância com os registros contábeis ou em caso de divergência devidamente justificado por meio de
notas explicativas às demonstrações contábeis).
Assim não serão objeto de análise, nesse exercício, as divergências
físico-contábeis dos saldos iniciais, tendo em vista que o gestor tem
até o final do exercício de 2013 para realizar os devidos ajustes.
Entretanto, a movimentação de entradas e baixas de bens no exercício constante da prestação de contas (art. 2º da Lei 9916/2012)
foi objeto de análise. Após a análise das movimentações de entrada
e saída de bens no almoxarifado foi constatado divergências físico-
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contábeis não justificadas.
Justificativas:
Conforme folhas 462, o defendente diz que:
“... Também como no item anterior discorrido, enfatizamos que os
serviços para regularização desta “divergência “está sendo adotado
em conjunto pelo setor de Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio
deste IEMA.
O IEMA vem trabalhando na busca pela equalização dos saldos contábeis, bens móveis e em almoxarifado de seus bens...”
Análise das justificativas
Como no item anterior, o ordenador de despesas traz, basicamente,
as mesmas justificativas (fls. 461 e 462).
Por ser tratar de problema de mesma natureza, concluo de igual
forma como no item 2.2 desta instrução.
3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Pelo exposto, sugiro, quanto ao aspecto técnico contábil, que a
prestação de contas do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, referente ao exercício de 2012, encontra-se
em conformidade com os documentos apresentados, exceto quanto
às divergências apresentadas em Bens Móveis (item 2.2) e Bens em
Almoxarifado (item 2.3), seja considerada REGULAR COM RESSALVA, tendo como responsável Cláudio Denicoli dos Santos.
Ainda, diante da análise realizada pela equipe técnica, extraem-se
do Relatório Técnico Contábil RTC 218/2013, e dos demais documentos contábeis os seguintes valores:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.05)
Despesa Fixada
R$ 66.275.139,80
Despesa Executada
R$ 50.501.909,31
Economia Orçamentária
R$ 15.773.230,49
BALANÇO FINANCEIRO (fls.07)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
R$ 15.698.416,07
Saldo financeiro disponível apurado para exercício
R$ 27.449.393,11
seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL (fls.09)
ATIVO
PASSIVO
Financeiro
R$ 27.561.901,88 Financeiro
R$ 13.140.517,59
Permanente
R$ 20.080.344,60 Permanente
R$ 0,00
Compensado
R$ 34.295.740,06 Compensado
R$ 34.295.740,06
ATIVO REAL
R$ 81.937.986,54 PASSIVO REAL R$ 47.436.257,65
Ativo Real Liquido
R$ 34.501.728,89
Superávit Financeiro
R$ 14.421.384,29

Ato contínuo, foram encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises conclusivas – NEC que, ao discorrer sobre a
orientação e a fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados do TCEES, ressaltou a o que:
No que se refere às irregularidades descritas nos itens 2.2 e 2.3 da
ICC 47/2014, onde se relata a divergência físico-contábil na movimentaçao de entrada e saida de bens móveis e de bens em almoxarifado, cumpre registrar a publicação da Lei Estadual nº 9.372,
em 28 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a
regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários físicos dos
bens patrimoniais permanentes e de consumo, com os registros
contábeis correspondentes, visando à implementação do Sistema
Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, fixando o prazo do término do exercício de 2011 para a sua regularização, nos seguintes
termos:
Lei Estadual nº 9.372/2009
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos e entidades
competentes, autorizado a regularizar as inconsistências dos saldos
dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos
registros contábeis correspondentes.
Art. 2º A Gestão dos bens patrimoniais permanentes móveis e imóveis (patrimônio) e de consumo (almoxarifado) dos órgãos do Poder
Executivo Estadual, Administração Direta, das Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial será realizada, obrigatoriamente,
por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA,
instituído pelo Decreto nº 2.340-R, de 26.08.2009.
[...]
Art. 4º Os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e
contábeis apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até o término do exercício de 2011.
[...]
§2º Decorrido o prazo estipulado no caput, os órgãos de Controle
Interno e de Controle Externo procederão à avaliação da efetividade
da implementação das ações estabelecidas. (grifo nosso)
O prazo estipulado na Lei Estadual nº 9.372/2009 foi prorrogado
pela Lei Estadual nº 9.756, de 16 de dezembro de 2011, até o término de 2012 conforme seu artigo 1º:
Lei Estadual 9.756/2011
Art. 1º Fica prorrogado, até o término do exercício de 2012, o prazo
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previsto no caput do artigo 4º da Lei nº 9.372, de 27.12.2009, para
que os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, cujos saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências,
procedam à regularização dessas inconsistências.
Art. 2º Independentemente da prorrogação prevista no artigo 1º,
os órgãos e entidades deverão apresentar, no prazo estipulado para
a prestação de contas do Ordenador de Despesas, o relatório de
ingressos e baixas ou desincorporações ocorridos no exercício de
2011.
Com amparo no normativo vigente à época, em 20 de abril de 2010,
nos autos do Processo TC 2002/2008, foi prolatado o Acórdão TC
117/2010, onde o Plenário desta Corte de Contas julgou regulares
as contas da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) referentes ao exercício de 2007, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no sentido de que, até 31/12/2011, não deveria este Tribunal de
Contas apontar qualquer irregularidade dessa natureza aos órgãos
e entidades estaduais, conforme segue:
“Desta forma, e considerando o amparo legal para ajustar os saldos
dos bens patrimoniais até 31.12.2011, tenho que não deve essa
Egrégia Corte de Contas imputar qualquer irregularidade a este título aos órgãos e entidades estaduais até aquela data.”
Ratificando o entendimento e voto do Exmº Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, foi aprovada, pelo Plenário desta Corte, a
Resolução nº TC 221 de 07/12/2010.
Com efeito, esta Resolução suspende, inclusive, a obrigatoriedade
constante do inciso IV e V do artigo 105 da Resolução TC 182/2002,
dos órgãos e entes jurisdicionados, pessoas jurídicas de direito público, de encaminharem os relatórios de inventário na forma regimental, referentes ao exercício de 2011 para o Estado e de 2012
para todos os Municípios:
Resolução TC nº221/2010,
“Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública a partir de sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os
Municípios.
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados ficam
autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas reavaliações até o término do exercício anterior ao da obrigatoriedade
prevista na legislação.
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados
estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos
bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual, conforme determinação regimental.”
Por fim, a Lei 9.916/2012, em seu artigo 1º prorrogou até o término do exercício de 2013 o prazo para que os órgãos e entidades
do Poder Executivo Estadual, cujos saldos dos inventários físicos
e contábeis apresentem inconsistências, procedam à regularização
dessas inconsistências.
Pelo exposto, tendo em vista que a Resolução TC nº 221/2010 desobriga de encaminhar o relatório de inventário patrimonial junto
à Prestação de Contas Anual, previsto na Resolução 182/2002, e
que houve a prorrogação do prazo até o termino do exercício de
2013 para a regularização dos saldos dos inventários, sugere-se
que se exclua da análise de mérito os itens 2.2 e 2.3 da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 47/2014 – itens 3.3.1.2.1 e 3.3.1.3.1 do
RTC 218/2013 – Divergências físico-contábil na movimentaçao de
entrada e saida de bens móveis e de bens em almoxarifado.
A título de conclusão/ proposta de encaminhamento, manifestou-se
o NEC nos seguintes termos:
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas dos senhores Aladim Fernando Cerqueira e Claudio
Denicoli dos Santos, Diretores Presidente, no exercício 2012, frente
ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA,
a Instrução Contábil Conclusiva ICC 47/2014 conclui pela regularidade com ressalva das contas quanto aos demonstrativos contábeis
encaminhados, visto que as irregularidades descritas nos itens 2.2 e
2.3 da ICC 47/2014, são formais, não graves, não provocando dano
de natureza pecuniária.
4.2. Contudo, tendo em vista que a Resolução TC nº 221/2010 desobriga de encaminhar o relatório de inventário patrimonial junto
à Prestação de Contas Anual, previsto na Resolução 182/2002, no
prazo nela disposto, e que a Lei 9916/2012 prorrogou o prazo até
o termino do exercício de 2013 para a regularização dos saldos dos
inventários, opina-se para que sejam excluídas da análise de mérito
os itens 2.2 e 2.3 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 47/2014 –
itens 3.3.1.2.1 e 3.3.1.3.1 do RTC 218/2013 – Divergências físicocontábil na movimentação de entrada e saída de bens móveis e de
bens em almoxarifados.
4.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, pará-
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grafo único, inciso IV , da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por julgar REGULARES as contas dos senhores Aladim Fernando Cerqueira e Claudio Denicoli dos Santos, Diretores Presidente,
frente ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
– IEMA, exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao representante do Ministério Público Especial de Contas, o mesmo lançou parecer à fl. 489, nos seguintes
termos:
À vista das conclusões técnicas presentes no Relatório Técnico Contábil – RTC n.º 218/2013 e na Instrução Técnica Conclusiva - ITC
n.º 1787/2014, referente à Prestação de Contas Anual do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, exercício
2012, o Ministério Público de Contas opina para que seja a prestação de contas em exame julgada REGULAR, com fulcro no art. 84,
I, da Lei Complementar n.º 621/12.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas VOTO no sentido de que este
Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas dos senhores ALADIM
FERNANDO CERQUEIRA e CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS, Diretores Presidentes, frente ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IEMA, no exercício de 2012, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
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-2873/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – IEMA, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Aladim Fernando Cerqueira e Cláudio Denicoli dos
Santos, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Srs. Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTE
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-804/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3375/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - SAMUEL NASCIMENTO BARBOZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
Samuel Nascimento Barboza, Presidente.
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Nos termos da Instrução Contábil Conclusiva ICC 147/2014
(fls. 262/267), da 3ª Secretaria de Controle Externo, e da Instrução Técnica Conclusiva ITC n. 7332/2014 (f. 269/270), a área
técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas, com
quitação ao gestor, uma vez que as demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e
patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 273, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Aracruz, relativa
ao exercício de 2012, dando-se quitação ao responsável, senhor
Samuel Nascimento Barboza.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3375/2013,
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 Câmara Municipal de Aracruz, sob a responsabilidade
do Sr. Samuel Nascimento Barboza, relativo ao exercício de 2012,
dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos
após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária para julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader. 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 SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-806/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5246/2009 (APENSO: 0864/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - DENÚNCIA - EXERCÍCIO DE 2004
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA: DENÚNCIA - DENUNCIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 1) IMROCEDÊNCIA - 2) DESENTRANHAR DOCUMENTOS - ENCAMINHAR À ORIGEM.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
1. RELATÓRIO
Trata-se de expediente subscrito pelo então Procurador-Geral de
Justiça, Sr. Fernando Zardini Antônio, datado de 12/08/2009 (fls.
01), encaminhando o OF/12ª P. CIV./Nº 225/09, do Sr. Gustavo
Senna Miranda, Promotor da Promotoria Cível de Vitória, solicitando
a elaboração de parecer técnico referente ao Contrato n.º 008/2004,
celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV
e a empresa TASA Tavares & Santos Conservadora e Administradora
de Serviços Ltda., e o Termo de Aditamento e Rerratificação n.º
01/05 (fls. 02), decorrente do processo de licitação Concorrência
n.º 01/2003, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em serviços de triagem de resíduos sólidos.
Tendo sido apurado que os fatos noticiados não haviam sido objeto
de auditoria por este Tribunal de Contas, o feito foi recebido como
denúncia, conforme despacho de fls. 18/19, e determinada auditoria especial pelo então Presidente desta Corte, Sr. Marcos Miranda
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Madureira (fls. 36).
Por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 49/2012 (fls.
45/47), a 4ª Secretaria de Controle Externo sugeriu a notificação
do Ordenador de Despesa para encaminhar o procedimento que culminou no Contrato n.º 008/2004 e no Termo Aditivo e Rerratificação
n.º 01/2005, ao invés de aguardar a disponibilidade de recursos
humanos daquela área técnica para realização da auditoria especial
já autorizada.
O Plenário desta Corte, por meio da Decisão Preliminar TC 221/2012,
decidiu pela notificação do Sr. João Carlos Coser para encaminhar a
documentação no prazo de 10 dias. Notificado, o responsável apresentou os documentos de fls. 75/1571.
Diante das informações prestadas, a 4ª SCE tornou a se manifestar por meio da Manifestação Técnica Preliminar 311/2013 (fls.
1574/1587), concluindo por “não haver ilegalidades no Contrato
008/05 e no Termo Aditivo 001/05, firmado entre a CDV e TASA
Ltda, bem como entendemos ser lícito o objeto contratado, não havendo, salvo melhor juízo, qualquer irregularidade a ser apontada.”.
No mesmo sentido, o representante do Ministério Público de Contas,
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer
de fls. 1591.
Na sequência, o NEC se manifesta às fls. 1594/1601, por meio da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7614/2013, concluindo pela improcedência da denúncia e pelo desentranhamento dos documentos
constantes às fls. 737/1571 e seu retorno à origem, por se tratar
de documentos não relacionados ao presente processo, bem como
ciência ao denunciante.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Conforme o breve histórico exposto na MTP 311/2013 (fls.
1574/1587), a Usina de Lixo de Vitória foi criada para tratamento
dos resíduos sólidos decorrentes da coleta de lixo e utilizava a mão
de obra de catadores de lixo, por meio da intermediação do Sindicato da categoria (SINDILIXO), que organizava e convocava os
catadores para o trabalho.
No ano de 1990 foi celebrado um contrato coletivo de trabalho entre
o SINDILIXO e a CDV – Companhia de Desenvolvimento de Vitória,
que passou a reger a relação entre as partes. Novos aditivos foram
celebrados, até o advento da Lei 8.666/93, que instituiu a obrigatoriedade da licitação para a administração pública direta e indireta.
O Contrato n.º 008/2004 e o Termo Aditivo 001/2005 firmados entre a CDV e a empresa TASA Tavares Ltda. foi decorrente da Concorrência n.º 01/2003, cujo objeto era a contratação de empresa
especializada em serviços de triagem de resíduos sólidos.
Conforme atesta a área técnica, no que tange ao instrumento contratual firmado entre as partes, constata-se que o contrato está
regular e os pressupostos gerais de validade – capacidade das partes, licitude do objeto e legitimidade das partes – foram devidamente observados. Quanto aos requisitos previstos no art. 55 da Lei
8.666/93, verificou a área técnica que não foi observada qualquer
irregularidade.
No que tange à análise do objeto do contrato e a sua licitude, conclui a área técnica que não se verifica qualquer irregularidade no
Contrato 008/2004 e seu Termo Aditivo 01/05, por se tratar de etapas do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos, que podem ser executadas por terceiros por meio de contrato administrativo de prestação de serviços.
Conforme exposto acima, as áreas técnicas competentes concluíram pela improcedência da Representação, por não terem sido observadas irregularidades no Contrato 008/05 e no seu Termo Aditivo
001/05, firmado entre a CDV e Tasa Ltda.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o representante do
Ministério Público de Contas, voto pela improcedência da presente
denúncia, nos termos do art. 95, inc. I, da Lei Complementar Estadual n.º 621/12 c/c art. 319 da Resolução TC 261/2013.
Determino também o desentranhamento dos documentos constantes às fls. 737/1571 e seu retorno à origem, por se tratar de documentos não relacionados ao presente processo, conforme sugerido
na ITC 7614/2013 (fls. 1601).
Por fim, determino ainda a notificação do atual Procurador Geral de
Justiça da decisão que for proferida, na forma do Art. 307, § 7º da
Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5246/2009,
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. Considerar improcedente a presente denúncia, nos termos do art.
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95, inc. I, da Lei Complementar Estadual n.º 621/12 c/c art. 319 da
Resolução TC 261/2013;
2. Determinar o desentranhamento dos documentos constantes das
fls. 737/1571 e seu retorno à origem, por se tratar de documentos
não relacionados ao presente processo.
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 do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-853/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4406/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA
ASSUNTO   - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIMESTRES/2014
RESPONSÁVEL - NILSON MESQUITA FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES/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 2º bimestres do exercício de
2014, de responsabilidade do senhor Nilson Mesquita Filho, gestor
do Fundo Municipal de Saúde de Cariacica.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 92/2014 (f.
20), 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 por perda
do objeto.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 24, 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-4406/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete 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 Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Srs. Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
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Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1100/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3751/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA – 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - ADILSON BANDEIRA DIAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata o presente processo de omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral do Sistema (Cidades-Web), referente ao 6º
bimestre e meses 13 e 14 de 2013, do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos de Viana, sob a responsabilidade do
Sr. Adilson Bandeira Dias.
Às fls. 15, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 254/2014, confirmando o envio
dos dados relativos à prestação de contas do 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2013 e sugerindo o arquivamento do feito.
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação de Contas do 6º bimestre e meses 13 e 14/2013 do IPAS Viana foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do art. 330,
inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luciano
Vieira, manifesta-se, às fls. 21 dos autos, abraçando o entendimento da Área Técnica, conforme segue:
Ante o exposto, não havendo o que acrescentar à percuciente análise levada a efeito nestes autos, o Ministério Público de Contas
pugna pelo arquivamento dos autos.
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-3751/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão de
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana,
referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2013, 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 da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e 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, 02 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-854/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5162/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIMESTRES/2014
RESPONSÁVEL - ADRIANA ABDALLA PRATA DUARTE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALEGRE – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR RELATOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão dos arquivos da Prestação de Contas
Bimestral – CIDADES WEB, referente ao 1º e 2º Bimestre do exercício de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Alegre, de responsabilidade da Sra. Adriana Abdalla Prata
Duarte.
Notificada, a gestora apresentou cópia dos comprovantes de envio
da referida Prestação de Contas Bimestral, conforme fls. 08- 14.
Encaminhado os autos à área técnica para atualização de informações, a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 121/2014, fls. 18/19, 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. 23.
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-5162/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro
de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz
Cotta Lovatti.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Sr. Conselheiro Domingos Augusto Taufner, Presidente, o Auditor João Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Conselheiros 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 ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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-1054/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3640/2014
JURISDICIONADO - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013) - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SENHOR AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão dos arquivos da Prestação de Contas
Bimestral – CIDADES WEB, referente ao 6º bimestre e meses 13 e
14 do exercício de 2013 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Alegre, em que figura como responsável o Sr. Rosane Maria Sou-
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za dos Santos..
Encaminhado os autos à área técnica para atualização de informações, a 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 239/2014, fl. 36, verificou, que os dados da
omissão em epígrafe foram enviados e se encontram homologados,
sanando a omissão, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas no mesmo sentido à fl. 40.
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-3640/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco
de novembro de dois mil e catorze, à unanimidade, considerando o
saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
relativa ao 6º bimestre e aos meses 13 e 14 do exercício de 2013 da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, de responsabilidade da Srª. Rosane Maria Souza dos Santos, arquivar os presentes
autos, com fulcro no artigo 330, IV, do Regimento Interno desta
Corte, nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz
Cotta Lovatti.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação o Senhor Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, Presidente, o Senhor Auditor João Luiz
Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Senhora 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, 25 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-855/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5209/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL- 1º E 2º BIM/2014
RESPONSÁVEL - JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referentes ao 1º e 2º bimestres de 2014, do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, Diretor-Presidente.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n° 775/2014
(fl. 01), da 5ª Secretaria de Controle Externo, este Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 927/2014 (fls.
04/05), a notificação do responsável para que, no prazo de 10 (dez)
dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
O responsável, através do Termo de Notificação nº 1592/2014 (fl.
06), foi notificado, apresentando a esta Corte de Contas documentação que fora acostada à folha 09.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 5ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão
– RCO nº 135/2014, de folhas 13/14, sugeriu o arquivamento dos
autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Designado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, acostado a fl. 18,
em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado
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de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 135/2014, de folhas 13/14, litteris:
[...]
O Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva foi notificado para encaminhar
os dados dos 1º e 2º bimestres/2014, conforme Decisão Monocrática Preliminar 927/2014, com fundamento no art. 358, III e 359
do RITCEES.
O responsável encaminhou os dados e apresentou suas alegações
de defesa (fls. 9).
2. QUANTO AO ENVIO DOS DADOS
Em consulta ao Sistema Cidades Web, verifica-se que os dados referentes à Prestação de Contas Bimestral dos 1º e 2º bimestres/2014
foram encaminhados e encontram-se homologados conforme Comprovante de Homologação dos Balancetes referente ao mês 4/2014
(Anexo).
3. CONCLUSÃO
Conclui-se que a omissão relacionada à Prestação de Contas
Bimestral dos 1º e 2º bimestres/2014 do IPAS de Vila Velha
foi saneada, tendo em vista a homologação do mês 4/2014.
Dessa forma, opina-se pelo arquivamento dos autos. – grifei e
negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – CidadesWEB, em apreço, perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica informa que em consulta ao sistema de informações desta Corte de Contas constatou
que os dados referentes ao 1º e 2º bimestres de 2014 foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral –
Cidades WEB, referente ao 1º e 2º bimestres de 2014, de responsabilidade do Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, Diretor-Presidente do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Vila Velha, tendo em vista a perda do objeto, em razão do
saneamento da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5209/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor Marco
Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Marco Antonio da
Silva, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
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, 07 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-080/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3989/2009 (APENSO: TC-2170/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RESPONSÁVEL - ALUÍZIO CARLOS CORRÊA
ADVOGADO - ANDERSON SANT’ANA PEDRA (OAB/ES Nº 9.712),
ALESSANDRO DANTAS COUTINHO (OAB/ES Nº 11.188) E MÁRIO
AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB/ES Nº 15.081)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2007 PREFEITO: ALUÍZIO CARLOS CORRÊA - CONTAS IRREGULARES
- PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
- CONHECER - DAR PROVIMENTO - APROVAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Sr. Aluizio Carlos Correa, na qualidade de Prefeito do Municipal
de Presidente Kennedy, durante o exercício de 2007, em face do
Parecer Prévio 070/2009, constante do Processo TC-2170 (fls.
1133/1136), que recomenda ao Legislativo Municipal a Rejeição
das contas apresentadas pelo Chefe do Executivo, tendo em vista o
procedimento irregular:
Não comprovação do saldo do disponível registrado nos
demonstrativos contábeis, em função do não encaminhamento
de extratos de 10 contas correntes e 8 contas de investimento,
emitidos por instituições financeiras, com saldo de 31/12/2007.
Inobservância ao art. 127, inc. III da Res. TCEES 182/02.
Devidamente notificado, o recorrente interpôs o presente Recurso
de Reconsideração em face da decisão proferida por este Tribunal.
Encaminhados os autos para análise pela 8ª Controladoria Técnica,
foi proferida a Instrução Técnica nº ITR 88/2013, às fls. 136/138,
opinando pelo conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito,
pelo provimento total sugerindo a emissão de Parecer Prévio
recomendando a aprovação das contas da Prefeitura de Presidente
Kennedy, no exercício de 2007, sob a responsabilidade do Sr. Aluizio
Carlos Correa.
O Ministério Público Especial de Contas em manifestação de fls.
142/143, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
opina de acordo com a área técnica, pelo conhecimento do recurso
e no mérito pelo provimento total.
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 o Termo de Notificação nº 1010/2009 em nome do
recorrente foi juntado ao feito em 29/05/2009. Interposto o recurso
em 30/06/09, tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
A 8ª Controladoria Técnica verificou que o presente recurso trata
apenas de análise contábil e por isso foi encaminhado À 3ª SCE que
se manifestou por meio da MCR (fls. 120/134), que transcrevo:
Considerando que, após análise da documentação e esclarecimentos
apresentados pelos gestores responsáveis em fase recursal,
opinamos pelo provimento total do presente recurso, tendo em
vista o afastamento do indicativo de irregularidade mantido nas
Instruções Técnicas Conclusivas – ITC 5547/2008 e 946/2008.
Outrossim, opinamos no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas emita Parecer Prévio recomendando a aprovação das
contas da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy – exercício
de 2007, sob responsabilidade do Senhor Aluízio Carlos Correa.
Acompanho o entendimento da área técnica para afastar a
irregularidade, com a emissão de Parecer Prévio recomendando a
aprovação das contas da Prefeitura de Presidente Kennedy, exercício
de 2007, sob a responsabilidade do Sr. Aluizio Carlos Correa.
À luz do exposto, respeitados os trâmites de estilo, acompanhando
o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de
Reconsideração, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL,
determino a emissão de Parecer Prévio recomendando a aprovação
das contas da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy –
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exercício de 2007, sob responsabilidade do Senhor Aluízio Carlos
Correa.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3989/2009,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia dezoito de
novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, conhecer do
presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, acolher as
razões recursais do responsável para reformular o Parecer
Prévio TC-070/2009, no sentido de recomendar ao Legislativo
Municipal a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, relativas ao exercício 2007, de responsabilidade
do Senhor Aluízio Carlos Corrêa, nos termos do art. 84, inciso II, da
LC 621/12, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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

[Outras Decisões - Plenário]
DECISÃO TC– 8908/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO – TC-4505/2007 (APENSO: 2493/2006)
ASSUNTO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (EXERCÍCIO DE 2005)
– INTERESSADO: FRANCISCO JOSÉ PRATES DE MATOS. –
RETIFICAR ACÓRDÃO TC-907/2014 - INCLUIR NO PLANO
ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2015.
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em
sua 43ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que integra esta Decisão,
retificar o título e a parte dispositiva do item II.2 do voto que se
fez constar no Acórdão TC-907/2014 (fls. 885/887), bem como o
item 1.2 (fls. 892/893) do mesmo Acórdão, proferido na 37ª Sessão
Ordinária de 2014, na forma descrita no voto proferido nesta sessão.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

[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 TribuDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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nal 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-992/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6325/2010
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE ALDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEIS    - JOSÉ ALBERTO VALIATI, MARIA JOSÉ PEREIRA
VIEIRA, PATRÍCIA MUNALDI PINTO, EURIANA SARTÓRIO RANGEL,
CARLA VIEIRA SALAROLLI EGÍDIO, SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., GALANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS E E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.
ADVOGADO - VALMIR SILVA COUTINHO GOMES (OAB/ES Nº.
7.556)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
- CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA - 1) DEIXAR DE ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA - 2) REJEITAR AS RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS - 3) APLICAR PENALIDADE DE MULTA
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA E AOS
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 4)
RECOMENDAÇÕES - 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 Iconha, relativa ao exercício de 2009, sob responsabilidade do
Sr. José Alberto Valiati, Presidente da Câmara.
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PROCESSO TC 2464/2010
A prestação de contas foi devidamente encaminhada a esta Corte
de Contas no dia 29 de março de 2010, através do ofício OF/GPC/
JAV Nº 0061/2010, estando, portanto, dentro do prazo regimental,
consoante art. 105 da Resolução TC nº 182/02, sendo posteriormente analisada pela 5ª Controladoria Técnica, conforme Prestação
de Contas Anual TC 2464/2010.
Conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC 290/2011, concluiu a área técnica pela regularidade das contas, posição esta
acompanhada pelo Plenário, que proferiu julgamento, conforme
ACÓRDÃO TC-166/2011, apresentada pelo responsável Sr. José
Alberto Valiati, dando-lhe a devida quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93, com
recomendações.
2. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Extrai-se da Instrução Técnica Conclusiva ITC 290/2011, inserta no
processo de Prestação de Contas Anual TC 2464/2010, que o jurisdicionado cumpriu os prazos de encaminhamento dos relatórios
a esta Corte de Contas e que não houve necessidade de emissão
de alerta, não tendo sido formalizado processo referente à gestão
fiscal.
3. PRELIMINARMENTE
Conforme sugestão da área técnica, com a edição da Resolução
TC 226/2011 haveria necessidade de desconstituir o Acórdão TC
166/2011, proferido nos autos do processo TC 2464/2010, que trata da PCA de 2009 da Câmara Municipal de Iconha, para posterior
julgamento concentrando PCA e os atos de gestão ora analisados.
Contudo, os precedentes encartados pela área técnica (Acórdão TC
451/2011 do TC 2468/2010 – PCA da Junta Comercial e Acórdão TC
494/2011 – PCA da CM de Santa Leopoldina) remontam hipótese
diversa da apresentada nestes autos, uma vez diferentemente do
que ocorre na situação vertida nestes autos, o julgamento daqueles
se deu pela regularidade das contas e dos atos de gestão, não ocasionando, portanto, qualquer prejuízo ao gestor envolvido.
Neste contexto, portanto, a desconstituição do julgamento proferido nos autos do processo TC 2464/2010, bem como o sugerido
apensamento ao presente processo, tornariam as contas do gestor
maculadas com as irregularidades contidas no relatório de auditoria
ora apreciado, o que resultaria em prejuízo para o gestor em questão, que para todos os efeitos já teve suas contas julgadas regulares por Decisão definitiva deste Tribunal, inclusive, com trânsito
em julgado.
Nesse passo, afasto a preliminar suscitada pela área técnica, mantendo incólume o julgamento proferido no ACÓRDÃO TC 166/2011,
vez que a reversão de julgado transitado em julgado, em notório
prejuízo do responsável, se mostra dissonante com a norma processualista vigente, sobretudo, em afronta ao instituto constitucional
da ‘coisa julgada’, inserta como garantia fundamental, disposta no
art. 5º, inciso XXXVI da CRF/88.
4. RELATÓRIO DE AUDITORIA
Com base no Relatório de Auditoria - RA-O 182/2010 (fls. 5/46 e
anexos de fls. 47/419), foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
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332/2011 (fls. 429/454) Foram citados os Srs. José Alberto Valiati,
Presidente da Câmara Municipal de Iconha, Maria José Pereira Vieira, Presidente da CPL, Patrícia Munaldi Pinto, membro da CPL, Euriana Sartório Rangel, membro da CPL e Carla Vieira Salarolli Egídio,
membro da CPL e Contadora da Câmara Municipal, todos atuantes
no exercício de 2009, como também as co-responsáveis pelo item
1.7, a saber: Suporte Consultoria e Assessoria Ltda., Galante Advogados Associados e E&L Soluções em Tecnologia da Informação e
Comunicação Ltda.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram tempestivamente suas justificativas, à exceção da empresa Galante Advogados Assessoria Ltda., que trouxe defesa intempestiva, entretanto, a
Conselheira Relatora Substituta à época, determinou a juntada dos
documentos com encaminhamento para análise (fls. 1084).
A empresa Suporte Consultoria e Assessoria Ltda. apresentou justificativa genérica, anexando documentos fls. 704 a 737.
O escritório Galante Advogados Associados afirma que a consultoria
foi prestada diretamente à Câmara com aplicação da especialidade junto aos assessores e servidores da Contratante, inclusive de
revisão e treinamento dos agentes administrativos. Para provar o
alegado na peça de defesa, apresenta atestado de consultoria assinado pelos vereadores de Iconha, diversos relatórios de execução
de exercício, pareceres jurídicos emitidos na vigência do contrato,
dentre outros documentos (fls. 759 a 1065).
A empresa E&L Produções de Software Ltda. afirma que as notas
fiscais que serviram de base para a liquidação da despesa não são
documentos isolados, muito pelo contrário, são documentos fiscais,
que encontram suporte no contrato de prestação de serviços. Junta,
ainda, diversos comprovantes de prestação de serviço através de
visita in loco, via internet e telefone (fls. 520 a 682), que entende
comprovar a referida prestação dos serviços contratados, atendendo aos termos contratuais dispostos na alínea “d”, do item 3.1 da
Cláusula Terceira do referido contrato.
Na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise e elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, que finalizou seus trabalhos,
nos termos da ITC 1816/2013 (fls. 1087/1134), mantendo os seguintes indícios de irregularidades apontados:
4.1.1 Ausência de motivação para a realização da despesa.
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.2 Ausência de projeto básico e/ou orçamento detalhado
em planilhas, de forma a expressar seus custos unitários e a
permitir a indicação de previsão orçamentária.
Base Legal: art. 7º, §2º e §6º; art. 14; art. 38, caput e art. 40,
§2º, incisos I e II, da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati, Maria José Pereira
Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira
Salarolli Egídio.
4.1.3 Ausência de adequada caracterização do objeto.
Base Legal: art. 14 e art. 38, caput, da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati, Maria José Pereira
Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira
Salarolli Egídio.
4.1.4 Ausência dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e globais.
Base Legal: art. 40, inciso X da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio.
4.1.5 Ausência de verificação da conformidade de cada proposta com os preços de mercado.
Base Legal: art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio.
4.1.6 Ausência de valorização mínima estabelecida por parte
da administração e ausência de classificação de acordo com
a média ponderada das valorizações das propostas técnicas
e de preço.
Infringência: art. 46, §1º, inciso II; §2º, incisos I e II da Lei
8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto e Euriana Sartório Rangel.
4.1.7 Liquidação e pagamento irregular de despesa, decorrente da não comprovação da contraprestação dos serviços
prestados.
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Agente Responsável: José Alberto Valiati.
Co-Responsável: Suporte Consultoria e Assessoria Ltda.
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Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal no valor
de 24.908,41 VRTE
4.1.8 Despesa sem prévio empenho.
Base Legal: art. 60 da Lei 4.320/64.
Agente Responsável: José Alberto Valiati e Carla Vieira Salarolli
Egídio.
4.1.9 Fracionamento de despesas.
Base Legal: art. 23, §5º c/c art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.10 Publicação intempestiva de contrato.
Base Legal: art. 61, § único da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.11 Ausência de indicação e previsão de recursos orçamentários.
Base Legal: art. 7º, §2º, inciso III; art. 14 e art. 38, caput da Lei
8.666/93.
Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati e Carla Vieira Salarolli
Egídio.
4.1.12 Participação de licitantes em número inferior ao mínimo legal exigido na modalidade convite e ausência de justificativa.
Base Legal: art. 22, §§ 3º e 7º da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto e Euriana Sartório Rangel.
4.1.13 Ausência de numeração das páginas em ordem cronológica
Base Legal: art. 3º; art. 38; art. 40 e art. 60 da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.14 Contratação antieconômica.
Base Legal: art. 3º, caput da Lei 8.666/93 e art. 37, caput da
Constituição Federal.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.15 - Ausência de instrução processual e contratação verbal.
Base Legal: art. 26; art. 38 e art. 61, § único da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat
4.1.17 Contratação de serviços permanentes e essenciais,
pertinentes às atribuições de cargos públicos – ausência de
concurso público.
Base Legal: art. 37, inciso II da Constituição Federal.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC – 1919/2013, (fls.
1138/1143), da lavra do Eminente Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, pugnou pela IRREGULARIDADE das Contas, adotando
in totum a manifestação conclusiva da Área Técnica.
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Contudo, ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, com o enfrentamento das matérias suscitadas.
A auditoria aponta diversas irregularidades atinentes aos seguintes
processos administrativos, envolvendo os procedimentos licitatórios
e respectivos contratos que seguem transcritos:
Convite nº 01/09. Processo nº 11/09. Contrato nº 04/09. Objeto:
Assessoria Contábil e Administrativa. Empresa Contratada: Suporte
Consultoria e Assessoria. Valor: R$44.000,00.
Convite nº 02/09. Processo nº 41/09. Contrato nº 05/09. Objeto:
Consultoria Jurídica em Administração Pública. Empresa Contratada: Galante Advogados. Valor: R$54.900,00.
Convite nº 04/09 - Tipo: Técnica e Preço. Processo nº 92/09. Contrato nº 07/09. Empresa contratada: E&L Produções de Software.
Objeto: Licença de uso e implantação, treinamento e manutenção
corretiva e preventiva dos softwares de sistemas informatizados de
administração pública. Valor: R$12.664,80.
Processo 05/09. Dispensa de Licitação. Empresa contratada: Restaurante Mama Dida - Julieta de Fátima Marchiori ME. Objeto: Buffet
para a posse dos vereadores. Valor: R$7.330,00.
Processo nº 05/09. Dispensa de Licitação. Contrato 03/09. Empresa
contratada: E&L Produções de Software. Objeto: Prestação de serviços de licença de uso, implantação e treinamento dos softwares de
contabilidade pública. Valor: R$1.108,33.
Processo nº 04/09. Dispensa de Licitação. Empresa Contratada: Galante Advogados. Objeto: Consultoria Jurídica. Valor: R$7.900,00.
Da análise da defesa interposta pelos responsáveis (fls.738/743),
verifico que os mesmos se restringiram a alegar de forma genérica
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que não teria havido qualquer lesão ao erário e que a área técnica
teria laborado sem fundamentação jurídica, somente se respaldando em argumentações.
Requerem as defendentes, por fim, que os presentes atos de gestão
sejam julgados Regulares com Ressalva, considerando a natureza
formal das irregularidades apresentadas pela auditoria, cuja ilegalidade não representa injustificado prejuízo ao erário, nos termos do
art. 59, II da LC 32/1993.
VOTO:
Inicialmente me reporto a analisar os tópicos que a meu ver são
mais relevantes, ou pela gravidade da irregularidade apontada ou
por ensejar ressarcimento de seus valores, conforme concepção da
área técnica:
II.1 Irregularidades graves e/ou sujeitas a ressarcimento:
Ausência de motivação para a realização da despesa (item
4.1.1 da ITC 1816/2013)
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Agente Responsável: José Alberto Valiat (Presidente da Câmara Municipal de Iconha)
Pelo princípio da motivação e do interesse público, constatou a Auditoria que a Administração Pública deveria indicar os fundamentos
de fato e de direito de suas decisões, elementos ausentes nos documentos elaborados pela Câmara Municipal para a realização das
despesas públicas a seguir elencadas:
1.Convite nº 01/09. Processo nº 11/09. Contrato nº 04/09. Objeto:
Assessoria Contábil e Administrativa. Empresa Contratada: Suporte
Consultoria e Assessoria. Valor: R$44.000,00.
2.Convite nº 02/09. Processo nº 41/09. Contrato nº 05/09. Objeto:
Consultoria Jurídica em Administração Pública. Empresa Contratada: Galante Advogados. Valor: R$54.900,00.
3.Convite nº 04/09 - Tipo: Técnica e Preço. Processo nº 92/09. Contrato nº 07/09. Empresa contratada: E&L Produções de Software.
Objeto: Licença de uso e implantação, treinamento e manutenção
corretiva e preventiva dos softwares de sistemas informatizados de
administração pública. Valor: R$12.664,80.
4.Processo 05/09. Dispensa de Licitação. Empresa contratada: Restaurante Mama Dida - Julieta de Fátima Marchiori ME. Objeto: Buffet
para a posse dos vereadores. Valor: R$7.330,00.
5.Processo nº 05/09. Dispensa de Licitação. Contrato 03/09. Empresa contratada: E&L Produções de Software. Objeto: Prestação de
serviços de licença de uso, implantação e treinamento dos softwares de contabilidade pública. Valor: R$ 1.108,33.
6.Processo nº 04/09. Dispensa de Licitação. Empresa Contratada:
Galante Advogados. Objeto: Consultoria Jurídica. Valor: R$7.900,00.
Requer o defendente, a inversão do ônus da prova, uma vez que a
área técnica laborou sem nenhuma consistência jurídica, sem atacar em específico nenhuma irregularidade apontada pela equipe de
auditoria.
Por fim, a defesa se resume em alegar de forma genérica sobre não
ter havido qualquer lesão ao erário e não haver irregularidade em
seus atos.
A área técnica firmou seu entendimento sobre o ônus da prova, com
base no código de processo civil, em seu artigo 302, e de acordo
com a aplicação subsidiária do CPC nos processos que tramitam
nesta Corte - art. 70 da LC 621/12.
Assim, segundo os termos da conclusiva, se constitui ônus da parte
a comprovação da regularidade do ato apontado como irregular pela
auditoria, o que não ocorreu no caso concreto, pois o defendente
não teria logrado êxito em se defender especificamente de cada ato
imputado ao mesmo.
Nesse sentido, a equipe técnica da 5º Secretaria de Controle Externo constatou a ausência de motivação para a realização da despesa,
em desrespeito ao que estabelece o § 2º do art. 32 da Constituição
do Estado do Espírito Santo, in verbis:
§ 2º São requisitos essenciais à validade do ato administrativo,
além dos princípios estabelecidos no art. 32, caput, a motivação
suficiente e a razoabilidade.
Ademais, entendem os técnicos que a motivação constitui requisito
de legitimidade e de validade do ato decisório, aproveitando o entendimento sobre a matéria do doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello, sobre a qual afirma taxativamente que “atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente motivação são ilegítimos e invalidáveis”.
Da análise do procedimento administrativo em que correram as despesas em questão, verifico que as contratações foram precedidas de
exposição de motivos, implícitas não somente nos respectivos objetos contratuais, como também nos requerimentos que solicitaram
os serviços, de fls. 72 (no caso do Convite nº 01/2009 – Suporte
Consultoria e Assessoria Ltda), de fls. 159/160 (no caso do Convite
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nº 02/2009 – Galante Advogados Associados), de fls. 224/225 (no
caso do Convite nº 04/09 – E&L), de fls. 361 (no caso do Contrato
nº 03/09 – E&L), de fls. 389 (no caso do Contrato nº 02/2009 - Galante Advogados Associados), bem como no histórico dos empenhos
de fls. 354 (Processo nº 05/2009 – Restaurante Mama Dida).
Desta forma, divirjo da área técnica, pois ainda que de forma resumida, sem explicitar fartamente os fundamentos jurídicos e fáticos
para a contratação das empresas em comento, entendo que a motivação para a realização das referidas despesas foi verificada quando
da determinação do objeto requerido, que se presume necessário
para atender uma demanda existente naquela Câmara Municipal.
Nesse sentido, entendo por afastar a irregularidade deste
tópico.
Ausência de valorização mínima estabelecida por parte da
administração e ausência de classificação de acordo com a
média ponderada das valorizações das propostas técnicas e
de preço (item 4.1.6 da ITC 1816/2013)
Infringência: art. 46, §1º, inciso II; § 2º, incisos I e II da Lei
8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira (Presidente da
CPL), Patrícia Munaldi Pinto e Euriana Sartório Rangel (Membros
da CPL).
A auditoria apontou neste tópico que embora a Câmara tenha realizado procedimento licitatório na modalidade Convite (04/09), definindo no edital o tipo “técnica e preço”, tendo por objeto serviços
de licença de uso e implantação, treinamento e manutenção corretiva e preventiva dos softwares de sistemas informatizados de administração pública, referido certame teve julgamento das propostas
apresentadas apenas em razão dos preços ofertados, conforme Ata
de Julgamento.
Os responsáveis não trouxeram nenhuma justificativa para esta irregularidade apontada.
Verifica-se na citada Ata de Julgamento (fls. 319), que a CPL definiu
o vencedor desconsiderando as propostas técnicas e sem classificação de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preços, em total afronta às cláusulas editalícias 1.3
e 7.2, que tratam, respectivamente, do “tipo de licitação - Técnica e
menor preço” (fls. 229), e da proposta técnica, onde descreveu uma
série de itens referências para o julgamento da “proposta técnica”
(fls. 231/232).
Neste contexto, considerando que o Edital é a lei no âmbito do
procedimento licitatório, e este infundadamente foi desobedecido,
entendo em consonância com a área técnica por manter a
irregularidade deste tópico, notadamente pela inexistência de
defesa por parte dos responsáveis.
Liquidação e pagamento irregular de despesa, decorrente da
não comprovação da contraprestação dos serviços prestados
(item 4.1.7 da ITC 1816/2013)
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Agente Responsável: José Alberto Valiati.
Co-Responsáveis/Ressarcimentos:
a)Suporte Consultoria e Assessoria Ltda.
Ressarcimento: valor de 24.908,41 VRTE’s.
b)Galante Advogados Associados
Ressarcimento: valor de 32.589,51 VRTE’s.
c) E&L Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda
Ressarcimento: valor de 7.147,43 VRTE’s.
A equipe de auditoria constatou a ausência de comprovação dos
serviços prestados pelas empresas listadas acima, sendo os pagamentos feitos com base em notas fiscais apresentadas pelas referidas empresas, sem quaisquer outros elementos ou documentos que
comprovem a efetiva prestação de serviços, não havendo, inclusive
o “atestado de recebimento dos serviços” assinado por servidor da
Câmara Municipal, senão vejamos:
a.1) - Convite nº 01/09. Processo nº 011/09. Contrato nº
04/09. Empresa Contratada: Suporte Consultoria e Assessoria. Objeto: Assessoria Contábil e Administrativa. Valor:
R$44.000,00.
a.2) - Processo 03/09. Contrato 02/09. Empresa Contratada:
Suporte Consultoria e Assessoria. Objeto: Assessoria Contábil – serviço de encerramento contábil. Valor: R$4.000,00.
b.1) Convite 02/09. Processo nº 041/09. Contrato nº 05/09.
Empresa contratada: Galante Advogados. Objeto: Consultoria jurídica em administração pública. Valor: R$54.900,00.
b.2) Processo nº 04/09. Empresa contratada: Galante Advogados. Objeto: Consultoria Jurídica. Valor: R$7.900,00.
c.1) Convite nº 04/09. Processo nº 092/09. Contrato nº
07/09. Empresa contratada: E&L Produções de software.
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Objeto: Licença de uso e implantação, treinamento e manutenção corretiva e preventiva dos softwares de sistemas informatizados de administração pública. Valor: R$12.664,80.
c.2) Processo nº 05/09. Dispensa de Licitação. Contrato
03/09. Empresa contratada: E&L Produções de Software.
Objeto: Prestação de serviços de licença de uso, implantação
e treinamento dos softwares de contabilidade pública. Valor:
R$1.108,33.
O Sr. José Alberto Valiati não trouxe em suas alegações qualquer
justificativa específica para esta irregularidade (liquidação e pagamento irregular de despesa, decorrente da não comprovação da
contraprestação dos serviços prestados) ou documentos que atestasse a comprovação do serviço prestado.
O Defendente Suporte Consultoria e Assessoria Ltda. apresentou
justificativa genérica, anexando documentos de fls. 704 a 737.
A defendente Galante Advogados Associados afirma que a consultoria foi prestada diretamente à Câmara Municipal de Iconha – ES
com aplicação da especialidade junto aos assessores e servidores
da Contratante, inclusive de revisão e treinamento dos agentes administrativos. Para provar o alegado na peça de defesa, a defendente apresenta atestado de consultoria assinado pelos vereadores
de Iconha, diversos relatórios de execução de exercício, pareceres
jurídicos emitidos na vigência do contrato, dentre outros documentos (fls. 759 a 1065).
A empresa E&L Produções de Software LTDA afirma que as notas
fiscais que serviram de base a liquidação da despesa não são documentos isolados. Aliás, muito pelo contrário, tais documentos fiscais, como não poderiam deixar de ser, encontram suporte no contrato de prestação de serviços que não deixa dúvida quanto a quais
serviços foram prestados em sede de manutenção dos sistemas,
ex vi da definição contratual disposta na alínea “d”, do item 3.1 da
Cláusula Terceira do referido contrato. Além disso, junta diversos
comprovantes de prestação de serviço através de visita in loco, via
internet e telefone (fls. 520 a 682).
Nos contratos firmados com as empresas Galante Advogados e E&L,
a auditoria afastou o ressarcimento imputado, pelos fundamentos
de fato e de direito vertidos na peça conclusiva, que ora reproduzo
em parte:
“De fato, a liquidação realizada pela Câmara Municipal de Iconha
não atendeu os requisitos previstos na Lei 4.320/64, conforme se
extrai dos artigos 62 e 63, ficando caracterizada a irregularidade
praticada pelo Sr. José Alberto Valiati.
No caso em tela, conclui-se que a liquidação da despesa ocorreu de
forma ilegal, porque os dispositivos legais supracitados exigem a
satisfação de tal formalidade.
Ocorre que a inobservância dessa formalidade não deve, contudo,
implicar no dever de ressarcir o erário, se o agente puder comprovar por outros meios em direito admitidos que efetivamente o
dispêndio reverteu em favor do erário, em homenagem ao princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa.
As empresas Galante Advogados Associados e E&L Soluções em
Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda comprovaram a contraprestação do serviço contratado, conforme documentos juntados
às fls. 759/1065 e 520/682, respectivamente.
(...)
Assim sendo, conclui-se pelo afastamento da responsabilidade das
defendentes Galante Advogados Associados e E&L Soluções em
Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda, considerando que
comprovaram efetivamente a contraprestação do serviço em favor
do erário”.
Já em relação à empresa Suporte Consultoria e Assessoria Ltda,
apesar da juntada de diversos documentos (fls. 704/737), entendeu
a área técnica em manter o ressarcimento, porque não vislumbraram nos documentos trazidos à colação pela defendente a comprovação de que tais serviços foram por ela executados.
Segundo os termos da conclusiva, os documentos probatórios dos
serviços executados encartados pela empresa Suporte foram elaborados pela Sr.ª Carla Vieira Salarolli, que acumula a função de
contadora e membro de comissão de licitação, e pelo Sr. José Alberto Valiati, Presidente da Câmara, apesar de não estarem por eles
assinados, razão pela qual mantiveram o ressarcimento imposto,
condenando, solidariamente, a empresa Suporte e o Sr. José Alberto
Valiati, no valor de 24.908,41 VRTE.
Entendo que de fato os documentos apresentados em defesa pela
Suporte não continham a assinatura de seu preposto para demonstrar de forma explícita que os serviços foram por eles prestados.
Entretanto, devo destacar que o objeto daquela contratação era de
‘Assessoria Contábil’, o que significa dizer que não estaria a empresa
obrigada a assinar Balancetes ou quaisquer outros demonstrativos
contábeis, cuja responsabilidade recairia na pessoa do Contador, em
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conjunto com o Ordenador de Despesas, neste caso, o Presidente
da Câmara.
Assim, considerando que a função da ‘assessoria’ está afeta a função ‘auxiliar’ no fechamento das peças contábeis para o encerramento do exercício daquele Legislativo Municipal, entendo que as
Declarações e documentos que corroboram para a elaboração dos
Balanços e que de forma inequívoca contribuíram de forma satisfatória para o envio de dados da Prestação de Contas a este Tribunal,
demonstram que os serviços pretendidos no objeto contratual em
questão foram devidamente prestados.
Neste contexto, apesar da liquidação da despesa não ter ocorrido
nos exatos termos dos dispositivos legais contidos nos artigos 62 e
63 da Lei 4.320/64, foram colacionados aos presentes autos documentos que de alguma forma comprovam a prestação dos serviços
em ambas as contratações, sobretudo, pelos recibos de entrega das
remessas de dados da LRF, como se depreende dos documentos
juntados às fls. 711/736, por parte da empresa Suporte Consultoria
e Assessoria Ltda.
Nesse passo, afasto os respectivos ressarcimentos imputados neste tópico, mantendo, contudo, a irregularidade de
uma liquidação deficiente, pela ausência de alguns elementos exigidos pela lei.
Contratação antieconômica (item 4.1.14 da ITC 1816/2013)
Base Legal: art. 3º, caput da Lei 8.666/93 e art. 37, caput da Constituição Federal.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
A auditoria não vislumbrou vantajosidade na contratação da Empresa Galante Advogados, realizada através do Convite nº 02/09 - Processo nº 41/09 - Contrato nº 05/09), cujo objeto consistia em Consultoria Jurídica em Administração Pública, no valor de R$54.900,00
(R$5.490,00 mensais), pois segundo a área técnica não houve adequação do real benefício do contrato ao dispêndio de recursos do
Poder Legislativo para o pagamento do contratado, em desobediência ao art. 3º, caput da Lei 8.666/93 e art. 37, caput da CRF/88.
Por fim, considerando a relação do custo versus benefício para a
Administração entenderam desvantajoso o contrato em tela, pois
a remuneração do escritório de advocacia contratado ocorreria independente do trabalho a ser realizado, ou seja, independente da
quantidade de horas trabalhadas ou de peças jurídicas efetivamente
elaboradas, a empresa contratada receberia R$5.490,00 mensais.
O Defendente não trouxe em suas alegações qualquer justificativa
específica para este quesito.
Da análise dos termos do Contrato nº 005/2009 (fls. 174/175), verifica-se que não há vinculação da execução dos serviços com a
produção, seja por horas trabalhadas ou por serviços prestados, o
que denota que a Câmara Municipal não licitou o objeto com base
nestes requisitos, se respaldando em critérios de menor preço para
a obtenção de um vencedor e futuro contratado.
Pois bem. Se de um lado a ausência de critérios para aferição dos
serviços contratados poderia acarretar prejuízo à administração,
decorrente de pagamentos mensais sem a respectiva contraprestação, por outro, a indefinição do objeto poderia contribuir para que
os mesmos serviços contratados viessem a beneficiar a Administração, que irá pagar, quando de um aumento na demanda, o mesmo
valor contratual mensal predefinido.
Assim, a auditoria se baseou em uma premissa equivocada ao afirmar que a antieconomicidade da contratação é decorrência lógica
da indefinição do objeto e da forma de execução contratados, vez
que baseada em simples presunção, como demonstrei acima.
Desta forma, considerando que a disputa da licitação em questão
se deu em critérios diversos do que a área técnica entendeu como
garantidor da proposta mais vantajosa para a Administração, não
havendo no edital e no contrato a forma como o objeto licitado seria
executado, não há como afirmar que a escolha no modelo de prestação dos serviços por parte da Câmara resultou em contratação
antieconômica.
Nesse sentido, afasto a irregularidade deste tópico.
Contratação de serviços permanentes e essenciais, pertinentes às atribuições de cargos públicos – ausência de concurso
público (item 4.1.17 da ITC 1816/2013)
Base Legal: art. 37, inciso II da Constituição Federal.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
A auditoria se reporta mais uma vez aos contratos nºs. 02 e 04/09,
firmados com a Suporte Consultoria e Assessoria, e ao contrato nº
05/09, firmado com a empresa Galante Advogados, cujos objetos se
constituem, respectivamente, de Assessoria Contábil Administrativa
e Jurídica, afirmando que as mesmas realizavam atividade típica de servidor público efetivo.
Em relação à assessoria contábil alicerçaram sua tese em jurisprudência do TCU e do TRF/5ª - Segunda Câmara, bem como o enten-
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dimento consolidado desta Corte de Contas, que tratou da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Presidente Kennedy,
exercício de 2008, consubstanciado no Acórdão TC – 0353/2010,
de relatoria do Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto, no qual
foi considerada a irregularidade daquelas contas exatamente pela
terceirização indevida de assessoria contábil.
Já quanto à assessoria jurídica, trouxeram o Parecer Consulta
02/2004, que tratou da matéria no âmbito deste Tribunal de Contas,
conforme seu conteúdo que em parte destaco:
“Analisando a manifestação acima citada de fls. 08 a 23, respondo, concisamente, da seguinte forma ao questionamento. Primeiramente, cumpre destacar que os artigos 131 e 132 que compõem a
Sessão II, do Capítulo IV, da Constituição Federal, discorrem sobre
a Advocacia Pública, e, por conseguinte, sobre suas funções no contencioso administrativo e judicial e na assessoria jurídica aos Poderes ou aos entes políticos. (...)
Dessa forma, a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, devem, em regra, conforme a disposição constitucional supra, necessariamente ser representados ou assessorados juridicamente por
seus advogados públicos; e a “contrario sensu”, advogados particulares não devem representar ou assessorar as entidades citadas.
(...)
A regra de impossibilidade dos entes públicos serem representados
por advogados que não pertença a seus quadros, encontra respaldo nos seguintes argumentos: 1) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que balisam a
Administração Pública, conforme art. 37, “caput”, da Constituição
Federal/88; 2) exigência de concurso público (art. 37,II, Constituição Federal) para o exercício de atribuições rotineiras e a atribuição
da função de assessoramento à ocupante de cargo em comissão
(art. 37, V, Constituição Federal); 3) apesar da Constituição Federal
não tratar da Advocacia Pública Municipal, entende-se necessária
sua instituição nos Municípios que requeiram, dado a independência
constitucional dos Poderes. Deste modo, entendemos, que a Câmara Municipal deve satisfazer suas querenças rotineiras respeitante a
serviços jurídicos por meio de servidores efetivos ou comissionados,
e não, por meio de particulares.”
Por fim, afirmam que na realidade a Câmara Municipal já conta no
seu quadro de servidores com profissionais que podem atuar nos
objetos licitados, tendo inclusive celebrado o Contrato Administrativo nº 07/09 com a empresa E&L Produções de Software, para a utilização de sistemas informatizados de Contabilidade Pública Eletrônica, Sistema Informatizado de Recursos Humanos, Sistema Informatizado de Almoxarifado e Sistema Informatizado de Patrimônio.
O Defendente não trouxe em suas alegações qualquer justificativa
específica para este quesito, se restringindo a defender a questão
da liquidação das despesas e possíveis ressarcimentos apontados
nestas contratações.
Também as empresas envolvidas - Suporte Consultoria e Assessoria, Galante Advogados e E&L Produções de Software, se restringiram a fundamentar que os serviços foram prestados, juntando
documentação para comprovar o alegado.
Pois bem.
Cabe registrar que embora a área técnica tenha informado nos autos que a Câmara Municipal em comento ”já conta no seu quadro
de servidores com profissionais que podem atuar nos objetos licitados, tendo inclusive celebrado o Contrato Administrativo nº 07/09 com a empresa E&L Produções de Software,
para a utilização de sistemas informatizados de Contabilidade Pública Eletrônica (...)”, não há provas deste quadro de
servidores neste processo, inclusive qual o quantitativo existente.
Da mesma forma, o gestor responsável não elucida a questão, não
trazendo qualquer informação a respeito.
Percebe-se nas defesas das empresas contratadas, em especial, a
Suporte Consultoria e Assessoria e a Galante Advogados, a evidenciação que os serviços prestados eram de natureza típica de
servidor:
Em relação à assessoria contábil e administrativa: a documentação
de fls. 706/736 traz no Relatório Conclusivo do Órgão de Controle
Interno, o exercício de controle orçamentário, financeiro, patrimonial e dos limites da LRF (LC 101/2000), bem como a comprovação
de remessas dos relatórios da LRF aos Órgãos de Controle Externo,
notadamente, ao TCEES;
No entanto, para que a contratação de consultoria contábil se mostrasse razoável e legítima, deveria ter sido demonstrado que a mesma servia para suprir uma deficiência no quadro de servidores daquele Legislativo, seja decorrente da ausência de servidor efetivo ou
em número insuficiente para atendimento condizente naquela área,
o que não ocorreu no caso concreto.
Pelo exposto, não vislumbro elementos suficientes para concluir
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pela razoabilidade na decisão de terceirizar os serviços de assessoria contábil e administrativa em discussão, sobretudo, em razão da
ausência de justificativas por parte do responsável.
Também em relação à assessoria jurídica, constato que as atividades realizadas pelo contratado Galante Advogados são rotineiras no
âmbito daquela Administração Pública.
A documentação de fls. 763/1065 traz Relatórios de Execução de
Serviços de Consultoria, em que se predomina a função legislativa,
concernente à análise das propostas legislativas, com revisão da
redação final dos Projetos de Leis, Resoluções e Portarias, assim
como exame dos procedimentos administrativos e licitatórios, com
emissão de Parecer Jurídico nas diversas áreas de atuação da Câmara, inclusive nos procedimentos licitatórios, além da participação
na instrução da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Desta forma, confrontando os argumentos da defesa, discordo da
tese apresentada e concluo que os serviços objetivados pelo Contrato 5/2009 não se revestiram de excepcionalidade ou especialização, sendo tarefas comuns da rotina administrativa e inerentes
não apenas a categorias funcionais (assessor jurídico e procurador
municipal), mas se confundindo com a própria missão institucional
do Legislativo Municipal.
No tocante as justificativas aventadas pela defesa, entendo como
pacífico o entendimento de que são admitidas contratações em que
se buscam serviços técnicos especializados, nos quais se exige do
contratante a demonstração da necessidade do serviço, alicerçado
na deficiência de seu quadro de pessoal.
Sendo assim, no caso concreto, penso que as alegações da defesa
não demonstraram com clareza os motivos ensejadores da contratação, nem mesmo trouxeram elementos que pudessem demonstrar
a necessidade da contratação de terceiros para realizar os serviços
jurídicos rotineiros daquele Órgão, como exemplo, a insuficiência de
seu quadro de pessoal, o insucesso de um concurso público realizado, justificativas que demostrariam a razoabilidade da contratação
em questão.
Nesta linha, mantenho a irregularidade da contratação de assessoria jurídica.
II.2 Irregularidades de natureza formal:
Cabe assinalar de antemão, que as falhas de natureza formal por
si só não demonstram que o gestor agiu com falta de zelo à coisa
pública, nem mesmo com má-fé, dolo ou culpa, principalmente, se
os valores envolvidos se mostrarem razoáveis e compatíveis com os
serviços prestados, bem como sem desvio de finalidade comprovado, tendo em vista os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado. Entretanto, constato
nestes autos que os erros encontrados não foram isolados, estanques, o que a meu ver contamina a gestão examinada como um
todo.
Neste contexto, ainda que não tenha sido apontado dano ao erário
decorrente das irregularidades apresentadas, ou mesmo, como no
caso presente, em que os ressarcimentos imputados pela auditoria
foram afastados, fato é que a gestão em exame ficou comprometida, notadamente, com a essência dos processos administrativos
prejudicada, tendo em vista o descumprimento de diversos dispositivos legais, razão pela qual acolho, integralmente, as conclusões
da Área Técnica, pelos motivos de fato e de direito colacionado na
conclusiva, mantendo as irregularidades contidas nos itens
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12,
4.1.13, 4.1.15 e 4.1.17.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo em parte da área técnica e do
MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte Decisão:
1. Rejeitar as justificativas apresentadas pelos defendentes, Sr.
José Alberto Valiati (Presidente da Câmara), Srª. Maria José Pereira
Vieira (Presidente da CPL), Srªs. Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio (Membros da CPL), nos
termos do art. 207, §§ 3º e 4º do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução 261/13), tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:
4.1.2 Ausência de projeto básico e/ou orçamento detalhado
em planilhas, de forma a expressar seus custos unitários e a
permitir a indicação de previsão orçamentária.
Base Legal: art. 7º, § 2º e § 6º; art. 14; art. 38, caput e art. 40,
§2º, incisos I e II, da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati, Maria José Pereira
Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira
Salarolli Egídio.
3. Ausência de adequada caracterização do objeto.
Base Legal: art. 14 e art. 38, caput, da Lei 8.666/93.
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Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati, Maria José Pereira
Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira
Salarolli Egídio.
4.1.4 - Ausência dos critérios de aceitabilidade dos preços
unitários e globais.
Base Legal: art. 40, inciso X da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio.
4.1.5 - Ausência de verificação da conformidade de cada proposta com os preços de mercado.
Base Legal: art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio.
4.1.6 - Ausência de valorização mínima estabelecida por parte da administração e ausência de classificação de acordo com a média ponderada das valorizações
das
propostas
técnicas
e
de
preço
Base Legal: art. 46, §1º, inciso II; § 2º, incisos I e II da Lei
8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira (Presidente da
CPL), Patrícia Munaldi Pinto e Euriana Sartório Rangel (Membros da
CPL).
4.1.7 - Liquidação e pagamento irregular de despesa, decorrente da não comprovação da contraprestação dos serviços
prestados
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
Agente Responsável: José Alberto Valiati.
4.1.8 - Despesa sem prévio empenho.
Base Legal: art. 60 da Lei 4.320/64.
Agente Responsável: José Alberto Valiati e Carla Vieira Salarolli
Egídio.
4.1.9 - Fracionamento de despesas.
Base Legal: art. 23, §5º c/c art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.10 - Publicação intempestiva de contrato.
Base Legal: art. 61, § único da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.11 - Ausência de indicação e previsão de recursos orçamentários.
Base Legal: art. 7º, §2º, inciso III; art. 14 e art. 38, caput da Lei
8.666/93.
Agentes Responsáveis: José Alberto Valiati e Carla Vieira Salarolli
Egídio.
4.1.12 - Participação de licitantes em número inferior ao mínimo legal exigido na modalidade convite e ausência de justificativa.
Base Legal: art. 22, §§ 3º e 7º da Lei 8.666/93.
Agentes Responsáveis: Maria José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi
Pinto e Euriana Sartório Rangel.
4.1.13 - Ausência de numeração das páginas em ordem cronológica
Base Legal: art. 3º; art. 38; art. 40 e art. 60 da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
4.1.15 - Ausência de instrução processual e contratação verbal.
Base Legal: art. 26; art. 38 e art. 61, § único da Lei 8.666/93.
Agente Responsável: José Alberto Valiat
4.1.17 - Contratação de serviços permanentes e essenciais,
pertinentes às atribuições de cargos públicos – ausência de
concurso público ()
Base Legal: art. 37, inciso II da Constituição Federal.
Agente Responsável: José Alberto Valiat.
2. Aplicar, com base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável à época dos fatos, multa individual decorrente das
irregularidades acima dispostas, no valor de 5.000 VRTE’s para
o Sr. José Alberto Valiati e de 3.000 VRTE’s, para as Sras. Maria
José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e
Carla Vieira Salarolli Egídio;
3. Afastar a irregularidade encartada nos itens 4.1.1 e 4.1.14,
pelos motivos explicitados neste voto, bem como da constante no item 4.1.16, acompanhando os termos contidos na ITC
1816/2013;
4.
Encaminhar ao atual gestor da Câmara Municipal de Iconha,
nos termos do art. 1º, XXXVI da LC 621/13, as seguintes recomendações:
3.1) Faça constar nas futuras licitações e respectivas contratações:
a. Orçamento detalhado em planilhas, de forma a expressar seus custos unitários e a permitir a indicação de previsão
orçamentária;
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b. Adequada caracterização do objeto;
c. Critérios de aceitabilidade dos preços unitários e globais;
d. Verificação da conformidade de cada proposta com os
preços de mercado;
e. Publicação tempestiva dos contratos.
3.2) Adote medidas capazes de não permitir:
Despesas sem prévio empenho;
Fracionamento de despesas;
Participação de licitantes em número inferior ao mínimo legal exigido na modalidade convite e ausência de justificativa;
Ausência de numeração das páginas em ordem cronológica;
Ausência de instrução processual e contratação verbal;
f) Ausência de controle interno;
g) A contratação de serviços rotineiros na área contábil e
jurídica, a despeito da existência de um quadro de pessoal
qualificado e suficiente para atendimento à demanda nestas
áreas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6325/2010,
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. Afastar a preliminar suscitada pela área técnica, mantendo incólume o julgamento proferido no ACÓRDÃO TC 166/2011, vez que
a reversão de julgado transitado em julgado, em notório prejuízo
do responsável, se mostra dissonante com a norma processualista
vigente, sobretudo, em afronta ao instituto constitucional da ‘coisa
julgada’, inserta como garantia fundamental, disposta no art. 5º,
inciso XXXVI da CRF/88;
2. Rejeitar as justificativas apresentadas pelos defendentes, Sr.
José Alberto Valiati (Presidente da Câmara), Srª. Maria José Pereira
Vieira (Presidente da CPL), Srªs. Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e Carla Vieira Salarolli Egídio (Membros da CPL), nos
termos do art. 207, §§ 3º e 4º do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução 261/13), tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:
a) Ausência de projeto básico e/ou orçamento detalhado em planilhas, de forma a expressar seus custos unitários e a permitir a
indicação de previsão orçamentária;
b) Ausência de adequada caracterização do objeto;
c) Ausência dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e
globais;
d) Ausência de verificação da conformidade de cada proposta com
os preços de mercado;
e) Ausência de valorização mínima estabelecida por parte da administração e ausência de classificação de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço;
f) Liquidação e pagamento irregular de despesa, decorrente da não
comprovação da contraprestação dos serviços prestados;
g) Despesa sem prévio empenho;
h) Fracionamento de despesas;
i) Publicação intempestiva de contrato;
j) Ausência de indicação e previsão de recursos orçamentários;
k) Participação de licitantes em número inferior ao mínimo legal
exigido na modalidade convite e ausência de justificativa;
l) Ausência de numeração das páginas em ordem cronológica;
m) Ausência de instrução processual e contratação verbal;
n) Contratação de serviços permanentes e essenciais, pertinentes
às atribuições de cargos públicos – ausência de concurso público;
3. Aplicar, com base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável à época dos fatos, multa individual decorrente
das irregularidades acima dispostas, no valor de 5.000 VRTE’s para
o Sr. José Alberto Valiati e de 3.000 VRTE’s, para as Sras. Maria
José Pereira Vieira, Patrícia Munaldi Pinto, Euriana Sartório Rangel e
Carla Vieira Salarolli Egídio;
4. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Iconha
que:
a) Faça constar nas futuras licitações e respectivas contratações:
a.1) orçamento detalhado em planilhas, de forma a expressar seus
custos unitários e a permitir a indicação de previsão orçamentária;
a.2) adequada caracterização do objeto; a.3) critérios de aceitabilidade dos preços unitários e globais; a.4) verificação da conformidade de cada proposta com os preços de mercado; a.5) publicação
tempestiva dos contratos;
b) Adote medidas capazes de não permitir: b.1) despesas sem prévio empenho; b.2) fracionamento de despesas; b.3) participação
de licitantes em número inferior ao mínimo legal exigido na modalidade convite e ausência de justificativa; b.4) ausência de numeração das páginas em ordem cronológica; b.5) ausência de instrução
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processual e contratação verbal; b.6) ausência de controle interno;
b.7) a contratação de serviços rotineiros na área contábil e jurídica,
a despeito da existência de um quadro de pessoal qualificado e suficiente para atendimento à demanda nestas áreas;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados 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 deliberação os Senhores
Conselheiros 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 Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1027/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-8337/2010 (APENSO: TC-6074/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEIS - ELISON CACIO CAMPOSTRINI, ROQUE SIQUEIRA GOMES, GILSANDRA ALVES DE ARAÚJO FORTUNA,
CLÁUDIO HELENO COMPER, AILSON GONÇALVES OLMO E
A.P.P.E ASSESSORIA 4 LTDA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009 1) ACOLHER RAZÕES E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS RESPONSÁVEIS - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR.CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária RAO
n° 93/2011 da Prefeitura de São Domingos do Norte, referente ao
exercício de 2009, sob responsabilidade do Sr. Elison Cacio Campostrini, Prefeito Municipal.
Em atenção aos Termos de Citação, no que tange aos indícios de
irregularidade encontrados na auditoria, conforme ITI 881/2011,
(fls.487/501), os responsáveis encaminharam os documentos e
suas justificativas, as quais foram devidamente analisadas pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, que elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2708/2013 (fls. 655/679) da
qual destaco:
“2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 93/2011 na
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, relativo ao exercício
de 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Enquadramento indevido como inexigibilidade / dispensa de
licitação (item 1.3.2 desta ITC)
Infringência: arts. 24 e 25 da Lei 8666/93
Responsáveis: Elison Cacio Campostrini
Ailson Gonçalves Olmo
2.1.2 Ausência de publicação (item 1.5 desta ITC)
Infringência: art. 26 da Lei 8666/93
Responsável: Elison Cacio Campostrini
2.1.3 Ausência de justificativa de preço (item 1.6 desta ITC)
Infringência: art. 26, inciso III da Lei 8666/93
Responsável: Elison Cacio Campostrini
2.1.4 Ausência de comprovação de exclusividade (item 1.8 desta
ITC)
Infringência: art. 25, inciso III da Lei 8666/93, art. 2º da Lei
8666/93 c/c art. 37, XXI da Constituição da República
Responsável: Elison Cacio Campostrini
2.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 79, inciso III2, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
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2.2.1 Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do Sr. Elison Cacio Campostrini relativamente aos itens 1.1, 1.2,
1.3.1, 1.4, 1.7 e 1.9 da presente instrução;
2.2.2 Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos Srs. Roque Siqueira Gomes, Gilsandra Alves de Araújo
Fortuna e Claúdio Heleno Comper relativamente aos itens 1.1 e 1.2
da presente instrução;
2.2.3 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Elison Cacio Campostrini – Prefeito Municipal de São Domingos do
Norte no exercício de 2009, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao responsável
com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.4 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ailson Gonçalves Olmo – Procurador Municipal de São Domingos do
Norte no exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no
item 2.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao responsável com amparo no artigo 62
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93;
2.2.5 Determinar ao atual administrador da Prefeitura Municipal de
São Domingos do Norte que implemente o seu sistema de controle interno, por ser esta uma exigência constitucional, nos termos
propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011,
publicado no D.O.E. de 05/09/2011, que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.”
O Ministério Publico Especial de Contas se manifestou às fls.
683/686, Parecer PPJC n° 2307/2014, no qual acatou a análise conclusiva da área técnica, corroborando-a integralmente.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste item cabem algumas considerações em relação aos fundamentos apontados no presente processo, sob a ótica da ITI, das
defesas dos responsáveis, da ITC e do Parecer do Ministério Público
Especial de Contas.
1.1 Convite homologado sem que houvesse justificativa para a não
-repetição
Infringência: artigo 22, §§ 3º e 7º da Lei 8666/93
Responsáveis:
Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Homologar o procedimento licitatório
Roque Siqueira Gomes (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Gilsandra Alves de Araújo Fortuna (Membro da CPL)
Cláudio Heleno Comper (Membro da CPL)
Conduta: Dar andamento ao procedimento licitatório mesmo não
havendo no mínimo a apresentação de 03 (três) propostas válidas.
Convite 06/2009
Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos para equipes amadoras,
alunos do ensino fundamental e para a escolinha de futebol deste
município.
Credor: Ercílio Alves da Luz Netto-ME
Valor: R$ 57.813,00
De acordo com a equipe de auditoria constatou-se rasura na data
do comprovante de recebimento do Convite nº 06/2009, enviado
à empresa Washington Luiz Cosme ME, logo, tal comprovante não
serviria para confirmar o envio de Convite a, no mínimo, 03 (três)
empresas.
Os responsáveis, entre outros argumentos, entendem que, se houve rasura no Comprovante de Recebimento, a mesma foi feita pelo
licitante e não pelos membros daquela CPL. Registra, ainda, que
não houve mudança ou adulteração da data e que por esse motivo
a Comissão considerou o documento válido.
Logo, alegam que não procede a suposta alegação de irregularidade, uma vez que no processo consta a proposta de três empresas, o
que comprovaria que o convite foi aceito e que o documento enviado atingiu sua finalidade.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC 2708/2013, concluiu que a irregularidade não pode prosperar,
pois, a rasura constante do Comprovante de Recebimento (fl. 106)
não demonstra qualquer indício de alteração posterior da data inicialmente registrada pelo representante da empresa.
Entende que os argumentos dos responsáveis procedem no sentido de que uma eventual inconsistência no Comprovante de Recebimento não tem o condão de invalidar a efetiva participação da
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empresa no procedimento licitatório, tendo, inclusive, apresentado
proposta válida, razão pela qual opina pelo afastamento da suposta
irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
1.2 Processo licitatório com indícios de simulação
Infringência: princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade,
e artigo 3º da Lei 8666/93
Responsáveis:
Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Homologar o procedimento licitatório
Roque Siqueira Gomes (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Gilsandra Alves de Araújo Fortuna (Membro da CPL)
Cláudio Heleno Comper (Membro da CPL)
Conduta: Não examinar a documentação de acordo com os preceitos legais
A equipe de auditoria apurou no Convite 006/2009, o que chamou
de “uma série de coincidências incomuns em um certame licitatório”, tais como:
a) o comprovante de recebimento das três empresas participantes,
uma de Jaguaré, outra de Rio Bananal e uma de São Gabriel da Palha, têm exatamente o mesmo texto, diagramação e fonte;
b) os envelopes contendo a documentação e propostas dos participantes têm as mesmas etiquetas;
c) as propostas preenchidas de acordo com o modelo estabelecido
no anexo I, apresentam um padrão idêntico de preenchimento com
a fonte semelhante e em negrito.
d) As Certidões Negativas de Dívida à Fazenda Pública Municipal
foram emitidas na mesma data.
Tais “coincidências” sugeririam que a competitividade do certame foi
frustrada, configurando-se a fraude à licitação, o que comprometeu
a seleção da proposta mais vantajosa e a eficácia da competição.
Os responsáveis acreditam que os envelopes teriam a mesma etiqueta porque as empresas copiaram o modelo do edital que receberam por e-mail, o que é comum ocorrer em licitações de outras
prefeituras, inclusive.
No tocante às Certidões Negativas de Dívida à Fazenda Pública Municipal emitidas na mesma data, justificam que a licitação ocorreu
em uma segunda-feira pela manhã, sendo perfeitamente natural
que as pessoas comecem a se organizar na sexta-feira para participar de um evento que acontece na segunda.
Afirmam que todas as empresas estavam cadastradas como fornecedores no Município; que havia sim três propostas válidas e que
o material foi corretamente entregue pela empresa vencedora conforme solicitado.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC 2708/2013, concluiu que os indícios que sustentaram a conclusão da Equipe de Auditoria são frágeis não sendo possível configurar
a fraude à licitação.
Ademais o material contratado estava abaixo do preço de custo orçado na época da auditoria e foi entregue satisfatoriamente, razão
pela qual o NEC opina pelo afastamento da irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
1.3 Enquadramento indevido como inexigibilidade / dispensa de licitação
Infringência: arts. 24 e 25 da Lei 8666/93
1.3.1 Processo nº 66890/2009
Responsável: Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Autorizar a contratação sem procedimento licitatório
De acordo com a equipe de auditoria a Administração classificou a
aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de
Saúde Eugênio Malacarne como inexigibilidade, embora o objeto
fosse passível de competição.
O responsável apresenta o Decreto de Emergência n° 192-S, de
05/03/2009, que declarou situação de emergência no Município de
São Domingos do Norte nas áreas afetadas por enxurradas ou inundações bruscas daquele ano.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2708/2013, concluiu pelo afastamento da irregularidade,
haja vista que a compra de medicamentos realizada no Processo
nº 66890/2009, com base no Decreto de Emergência n° 192-S,
de 05/03/2009, estava amparada pelo art. 24, inciso IV da Lei
8.666/93.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
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Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
1.3.2 Processos nº 67510/2009 e 67511/2009
Responsáveis:
Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Ratificar a inexigibilidade de licitação
Ailson Gonçalves Olmo (Procurador Municipal)
Conduta: Manifestar-se de forma inconclusiva sobre caso concreto
De acordo com a equipe de auditoria, a Administração Municipal
adquiriu materiais didáticos do ensino infantil e fundamental por
inexigibilidade de licitação com base na “Declaração de Exclusividade” da Editora Iemar Ltda, em favor da Distribuidora de Livros SBPC
Ltda, sobre as obras “Alfabetização sem Segredos”, “Iemar Mirim”
e “Iemar Juniores”.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Municipal discorreu sobre
as definições de dispensa e inexigibilidade de licitações, mas não
opinou de forma conclusiva sobre o caso concreto.
Porém, de um total de 185 itens, apenas dois eram produtos incluídos na declaração mencionada, entendendo a Equipe Técnica que
não foi observado o art. 25 da Lei 8666/93.
Os responsáveis alegam que todo o material foi efetivamente entregue nas escolas e que se for comprovado o erro na classificação do
objeto como de licitação inexigível, entende que a equipe responsável pela contratação foi induzida em erro em razão da Carta de
Exclusividade (fls. 530) e agiu de boa fé.
Arguem que os demais itens não exclusivos foram comprados por licitação na modalidade Pregão nº 6/2010, conforme Parecer da Procuradoria Municipal e segundo NF constante do processo que indica
a compra apenas dos produtos realmente exclusivos.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 4876/2013, verificou que não foram adquiridos apenas os
produtos fornecidos pela Distribuidora de Livros SBPC Ltda – Editora
Vitória, distribuidora exclusiva da Editora Iemar, como se verifica
da Nota Fiscal fornecida pela referida Distribuidora em 17/04/2009
(fl. 394), resultando num montante de R$ 10.041,00, enquanto o
produto exclusivo custou R$ 339,00.
O NEC concluiu opinando pela manutenção da irregularidade pois a
contratação em tela não estava amparada pelo inciso I do art. 25
da Lei de Licitações.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
Há na jurisprudência pátria diversas decisões no que tange à aquisição de livros por inexigibilidade de licitação e, em geral, a hipótese
é admitida quando forem apresentados contratos de exclusividade
que justifiquem a inviabilidade de competição e se justifique os preços contratados (Acórdão n.º 3.290/2011 - Plenário - TCU).
Destaco que o representante exclusivo é a figura comercial que se
faz presente quando um ‘fornecedor atribui a determinado agente
econômico o direito privativo de intermediar negócios em certa região’.
Importante salientar que se diferencia a exclusividade absoluta,
quando somente a editora publica e comercializa o título no país; da
exclusividade relativa, quando a editora só publica e contrata apenas uma empresa ou um representante para comercializar o título,
sendo este último modelo, o mais adotado pelo mercado brasileiro.
No primeiro caso, não há dificuldades em justificar aquisições tendo
como base a inexigibilidade de licitação por meio de declaração da
Câmara Brasileira do Livro – CBL ou dos contratos firmados entre
os autores e as editoras. Neste sentido é o posicionamento do TCU:
(Decisão nº 1.500/2002-P, Acórdão nº 1.299/2003-1ªC, Acórdão nº
1.889/2007-P, Acórdão nº 835/2009-P, Acórdão nº 6.803/2010-2ªC
e Acórdão nº 950/2011-P).
Quando reconhecida a condição de comerciante exclusivo de uma
empresa ou um representante (distribuidora ou livraria) outorgada
pela editora, é possível a justificação da inexigibilidade, conforme
Acórdão TCU n° 320/2005 - 1ª Câmara.
Porém, parte da doutrina têm entendido que seria possível estabelecer, em tese, competição entre as diversas empresas ou representantes comerciais exclusivos no país, inclusive a própria editora.
Não sendo admissível, neste caso, o enquadramento como licitação
inexigível.
Todavia, o próprio TCU já admitiu que a exclusividade relativa também pode ensejar inexigibilidade de licitação como no caso do Acórdão n° 95/2007 – Plenário.
Observo que nos autos existem duas declarações de exclusividade.
Assim, restaria necessário comprovar se a certificação de exclusividade apresentada no caso concreto é válida.
A primeira declaração emitida pela Editora IEMAR LTDA, fls. 383, em
favor da Distribuidora de Livros SBPC Ltda – Editora Vitória, fls.541,
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ressalta que apenas são exclusivas a representação de três obras:
“Alfabetização sem Segredos”, “Iemar Mirim” e “Iemar Juniores”.
A segunda declaração, fls. 408, emitida pela Câmara Brasileira do
Livro, atesta que a Distribuidora de Livros SBPC Ltda é representante exclusiva da Editora Iemar, conforme um determinado catálogo,
esse, porém, não consta dos autos, razão pela qual não é possível
identificar quais são os livros da Editora IEMAR de distribuição exclusiva pela Distribuidora de Livros SBPC LTDA.
A posição majoritária da doutrina e do TCU é a de que a certificação
de exclusividade não pode ser conferida pela editora.
Nesse sentido cito Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, que em sua obra,
Contratação Direta sem Licitação, 8ª edição, pág. 590/592, nos diz,
a respeito das entidades legitimadas para emissão dos atestados de
exclusividade, que:
“No caso a lei estabeleceu o meio de prova – atestado – e os órgãos que poderão emiti-lo, não se devendo admitir, em princípio, o
contrato como meio de prova, porque esse instrumento não guarda
relação com o consignado em lei, que é o atestado; também, não
deve ser acolhido o atestado passado pelo produtor em benefício
de seu revendedor, porque o emitente não apresenta condição de
equivalência com os órgãos oficiais de registro comercial, nem com
as organizações sindicais, onde há participação de parcela da sociedade.
(...)
Mas, independente as entidades que possam ser açambarcadas pela
expressão “equivalente” utilizada pelo legislador, é imprescindível
que a pessoa jurídica, autora do atestado de exclusividade, possua idoneidade suficiente para responder por uma declaração falsa.
Além dos termos da declaração, é preciso que a entidade seja conhecida na localidade, possua endereço ou sede social, que a declaração seja firmada e a assinatura reconhecida em cartório. Essa
última formalidade parece inafastável em se tratando de instituição
privada.” (grifos nossos)
O Acórdão 723/2005 – TCU – Plenário preconiza que:
“9.9.1. considere válidos apenas os certificados de exclusividade
emitidos pelos entes enumerados no art. 25, I, da Lei n.º 8.666, de
1993, para fins de evidenciar a exclusividade de produtor, empresa
ou representante comercial nas aquisições de que tratam este dispositivo;”
O próximo passo seria verificar se há comprovação da exclusividade
de direito emitida por uma entidade equivalente a um ente/órgão
legitimado pela Lei 8.666/93.
Noto que a segunda declaração atenderia esta possibilidade haja
vista se tratar de declaração emitida pela Câmara Brasileira do Livro, ente equivalente admitido pela doutrina para fins de cumprimento do disposto no art. 25, I, da Lei 8.666/93.
No entanto, se levarmos em consideração a primeira declaração,
apenas 03 (três) produtos eram de representação exclusiva e a declaração da Câmara Brasileira do Livro não permite a verificação de
quais são as obras abarcadas pela declaração.
Fato é que as Notas Fiscais constantes dos autos, fls. 394 e 414,
demonstram que a aquisição extrapolou os três produtos certamente exclusivos, os quais não representavam 10% do valor total dos
bens adquiridos.
Novamente recorro a Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em sua ob.
cit. certifica, que expressa entendimento de que a declaração de
exclusividade deve abranger o total do objeto a ser contratado por
inexigibilidade, conforme se segue:
“Deve o administrador abster-se de aceitar atestado de exclusividade que não abranja todo o objeto contratado, inclusive, verificando a veracidade do conteúdo das declarações prestadas nas respectivas entidades competentes e no mercado, fazendo constar no
processo a documentação comprobatória.” (Contratação Direta sem
Licitação, 8ª edição, pág. 587)
Destaco que nem tão pouco há nos autos comprovação de existência de procedimentos separados para aquisição dos livros didáticos
de venda exclusiva, como asseveram os responsáveis em suas justificativas.
Nestes termos, razão assiste à Área Técnica e do MPEC, quanto à
ocorrência, de fato, da irregularidade.
Deixo, contudo, de manter essa irregularidade maculando a gestão do Prefeito, por entender que se trata de contratação de valor
pequeno – cerca de R$ 10.000,00, a qual estaria, inclusive, dentro
do limite de dispensa de licitação se os valores de que trata a Lei
8666/93 já tivessem sido corrigidos pela variação da inflação, baseado em índice oficial do Governo.
Da mesma forma, havia dúvida razoável por parte dos responsáveis
ante a documentação apresentada pelo contratado, que apresentou
duas declarações de exclusividade que certamente conferiram uma
aparente legalidade ao ato de inexigibilidade.
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Entendo, portanto, por acolher as justificativas apresentadas, mitigando os efeitos dessa irregularidade, sem prejuízo de encaminhamento ao gestor de determinação para que tal falha não se repita
em exercícios seguintes.
1.4 Ausência de justificativa
Infringência: art. 26 da Lei 8666/93
Processo nº 66890/2009
Responsável: Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta:Efetuar contratação sem a necessária justificativa
Segundo a área técnica a Administração realizou a aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de Saúde Eugênio
Malacarne através do Processo nº 66890/09. Todavia, verificou-se
a ausência de parecer que justificasse a situação de inexigibilidade,
em infringência ao determinado no art. 26 da Lei 8666/93.
O responsável apresenta o Decreto de Emergência n° 192-S, de
05/03/2009, que declarou situação de emergência no Município de
São Domingos do Norte nas áreas afetadas por enxurradas ou inundações bruscas daquele ano.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2708/2013, concluiu pelo afastamento da irregularidade,
haja vista que a compra de medicamentos realizada no Processo
nº 66890/2009, com base no Decreto de Emergência n° 192-S,
de 05/03/2009, estava amparada pelo art. 24, inciso IV da Lei
8.666/93.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
1.5 Ausência de publicação
Infringência: art. 26 da Lei 8666/93
Processo nº 66890/2009
Responsável:Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta:Deixar de dar publicidade da inexigibilidade / dispensa,
conforme previsto no art.26 da Lei 8.666/93 como condição para
eficácia dos atos
De acordo com a equipe de auditoria a Administração realizou a
aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de
Saúde Eugênio Malacarne através do Processo nº 66890/09 e de
materiais didáticos através dos Processos 67510 e 67511/09, e verificou-se a ausência de publicação da inexigibilidade/dispensa, conforme determinado no art. 26 da Lei 8666/93.
Segundo o responsável, a Prefeitura, mesmo que tardiamente, procedeu a juntada dos decretos de emergência n° 192-S de 05 de
março de 2009, municipal e estadual, bem como a publicação do
referido processo.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2708/2013, entende que a publicação do ato somente ocorreu após o responsável ter ciência da irregularidade, já no ano de
2011, logo não foi suficiente para atender aos reais objetivos da publicidade como princípio da administração pública, razão pela qual
opina pela manutenção da irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Tendo em vista não ter se verificado dano ao erário, nem outras
consequências graves, e considerando a situação de emergência em
que se encontrava o Município, entendo que a presente irregularidade não tem o condão de macular os atos de gestão do responsável,
razão pela qual afasto a irregularidade.
Determino, porém, que a atual gestão tome providências no sentido
de garantir aos processos administrativos de contratação direta ou
não, as corretas e tempestivas publicações legais necessárias.
1.6 Ausência de justificativa de preço
Infringência: art. 26, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993
Processos nºs 67510 e 67511/2009
Responsável:Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Ratificar a inexigibilidade
De acordo com a equipe de auditoria no processo de contratação da
Distribuidora de Livros SBPC Ltda. não houve comprovação de que
os valores pagos representaram os preços praticados no mercado.
O responsável alega que todo o material foi efetivamente entregue
nas escolas e que se for comprovado o erro na classificação do objeto como de licitação inexigível, entende que a equipe responsável
pela contratação foi induzida em erro em razão da Carta de Exclusividade (fls. 530) e agiu de boa fé.
Argui que os demais itens não exclusivos foram comprados por licitação na modalidade Pregão nº 6/2010, conforme Parecer da Procuradoria Municipal, conforme NF constante do processo que indica
a compra apenas dos produtos realmente exclusivos.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na ITC
2708/2013, conclui pela manutenção da irregularidade em razão o
responsável não explicita os motivos pelos quais a Administração
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não realizou os procedimentos necessários para garantir que os preços estavam dentro dos padrões praticados no mercado.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
No caso dos autos, resta claro que a formalidade que reveste os
procedimentos licitatórios não foi devidamente observada pela Administração do Município, o que demonstra o descumprimento do
art. 26, parágrafo único, inciso III da Lei 8.666/93.
Entretanto, a área técnica não logrou êxito em demonstrar nos autos que o valor contratado estava acima do parâmetro de mercado,
causando consequente prejuízo ao erário.
Apesar de ficar claro no presente caso a existência de uma irregularidade formal, esta não tem o condão de macular os atos de gestão
dos responsáveis.
Não obstante, cabe destacar que o procedimento de contratação
em questão foi, certamente, processado e julgado por uma equipe/
comissão sendo possivelmente responsabilidade desta a coleta prévia de preços. Todavia, a responsabilidade no caso concreto recaiu
apenas para o Ordenador.
Quanto ao tema, trago doutrina balizada como segue:
“A tutela da confiança requer a proteção da pessoa que tenha acreditado na declaração de outrem, mesmo que ela tenha sido mal
formada ou mal externada. Exatamente em função disso, muito se
discute sobre a incidência ou não da escusabilidade como requisito
do erro invalidante, uma vez que não se leva em consideração somente a divergência entre a real intenção do emitente e o conteúdo
da declaração externada, mas também o comportamento de quem
a recebe, cabendo analisar se este se manteve de boa-fé em sua
expectativa de vinculação, ou se de alguma forma concorreu com
culpa no evento”.
Igualmente rememoro a lição do saudoso Professor Hely Lopes Meirelles , ora transcrita em destaque:
“Ao prefeito, como aos demais agentes políticos, se impõe o dever
de tomar decisões governamentais de alta complexidade e importância, de interpretar as leis e de converter os seus mandamentos
em atos administrativos das mais variadas espécies. Nessa missão
político-administrativa é admissível que o governante erre, que se
equivoque na interpretação e aplicação da lei, que se confunda na
apreciação da conveniência e oportunidade das medidas executivas
sujeitas à sua decisão e determinação. Desde que o chefe do executivo erre em boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de perseguição ou favoritismo, não fica sujeito à responsabilização civil, ainda
que seus atos lesem a Administração ou causem danos patrimoniais
a terceiros. E assim, é porque os agentes políticos, no desempenho
de sua atribuições de governo, defrontam-se a todo momento com
situações novas e circunstâncias imprevistas, que exigem pronta
solução, à semelhança do que ocorre na Justiça, em que o juiz é
obrigado a decidir ainda que na ausência ou na obscuridade da lei.
Por isso mesmo, admite-se para essas autoridades uma margem
razoável de falibilidade nos seus julgamentos”.
Saliente-se que o STJ tem decidido nessa mesma linha, conforme se
depreende do Recurso Especial nº 744.311-MT, julgado pela Quarta
Turma do STJ, cujo relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão, cuja
ementa segue transcrita:
“O erro que enseja a anulação de negócio jurídico, além de essencial,
deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo
desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do
negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de
tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria.
No caso, não é crível que o autor, instituição financeira de sólida
posição no mercado, tenha descurado-se das cautelas ordinárias
à celebração de negócio jurídico absolutamente corriqueiro, como
a dação de imóvel rural em pagamento, substituindo dívidas contraídas e recebendo imóvel cuja área encontrava-se deslocada topograficamente daquela constante em sua matrícula. Em realidade,
se houve vício de vontade, este constituiu erro grosseiro, incapaz
de anular o negócio jurídico, porquanto revela culpa imperdoável do
próprio autor, dadas as peculiaridades da atividade desenvolvida.
É essencial o erro que, dada a sua magnitude, teria o condão de
impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um
dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao
objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais
do objeto ou pessoa ou, se for erro de direito, ao motivo único ou
principal do negócio (art. 139 do CC/02). Por outro lado, é tido
como escusável o erro decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes,
pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades
do negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser
de tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o come-
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teria”
Acompanhando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima
explicitado e, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e da
ausência da má-fé por parte do responsável indicado, entendo que
razões persistem para que a presente irregularidade não se mantenha maculando a gestão sob análise.
Diante do exposto afasto a irregularidade, cabendo determinação
para que a Administração Municipal aprimore os procedimentos e a
justificação do preço contratado, mesmo nos casos de dispensas ou
inexigibilidades, conforme determinação da Lei n° 8.666/93.
1.7 Liquidação irregular de despesa
Infringência: Inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei 4320/641
Processo nº 71359/2009
Contrato nº 112/2009
Responsáveis:
Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta: Autorizar o pagamento sem a comprovação da efetiva
prestação do serviço
A.P.E. & Assessoria 4 Ltda
Conduta: Receber pagamentos sem a comprovação da efetiva prestação do serviço
Conforme a equipe de auditoria a Prefeitura Municipal contratou, por
inexigibilidade, a empresa A.P.E. & Assessoria 4 Ltda. para “prestação serviços artísticos de Renato Teixeira e Banda” a ser realizado
no dia 28/11/09, no valor de R$ 27.880,00.
Todavia, não existiria comprovação da realização do referido show
e a Nota Fiscal nº 372, de 26/11/09, não foi atestada conforme
exigência do inciso III do § 2º do art. 63 da Lei 4.320/64, para a
efetiva liquidação da despesa e consequente pagamento.
O responsável Sr. Elison Cacio Campostrini, juntou documentos com
fotos do músico com servidores e expositores, foto do outdoor instalado na cidade e Folder da Festa.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na ITC
2708/2013, concluiu que dada à apresentação dos documentos considerados faltantes pela Equipe de Auditoria e a demonstração de
que o evento foi realizado com a presença do cantor Renato Teixeira, tem-se por regular o procedimento.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
1.8 Ausência de comprovação de exclusividade
Infringência: Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e artigo
2º da Lei 8.666/93 c/c artigo 37, XXI da Constituição da República
Responsável:Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal)
Conduta:Realizar processo de contratação sem licitação sem que
estivessem presentes os pressupostos para inexigibilidade
A equipe técnica identificou que a empresa contratada, A.P.E. & Assessoria 4 Ltda., apresentou uma “auto declaração” de exclusividade, outorgando exclusividade somente para o dia e local da apresentação de cada show. Logo, a empresa não seria detentora da
exclusividade tratada pelo inciso III, do art. 25, da Lei 8.666/93.
O responsável alega que a Carta de Exclusividade da empresa contratada informa que a mesma detém a exclusividade não de forma
limitada a apenas determinados dias, mas sim permanente e o cedia a Prefeitura para apresentação no dia 28/11/2009, o que tornaria o procedimento regular.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na ITC
2708/2013, concluiu que por não haver qualquer documento assinado pelo artista outorgando à empresa A.P.E. & Assessoria 4 Ltda.
a exclusividade de sua representação, a Administração correu o risco de contratar e pagar a uma empresa sem qualquer vínculo com
o artista, o que constitui risco potencial de dano ao erário. Logo,
opinou pela manutenção da irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade deve ser afastada, até porque não há nada provando que os
shows não foram realizados ou que foi contratado a preço superior
ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta
de interpretação da norma, entendo que a presente irregularidade
não macula as contas do gestor.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o con-
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trato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
1.9 Ausência de controle interno
Infringência: artigo 103 da Lei Orgânica Municipal, artigos 76 c/c
77, da Constituição Estadual e artigos 70 e 74 Constituição Federal
Responsável: Elison Cacio Campostrini - Prefeito Municipal
Conduta: não instituir o Sistema de Controle Interno
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura Municipal não
dispõe de Lei instituindo o Controle Interno, em atenção ao artigo
103 da LOM, aos artigos 76 e 77 Constituição Estadual e aos artigos
70 e 74 da CRFB/88, configurando, assim, a ausência formal de
controle interno.
O responsável alegou que a Prefeitura Municipal já tomou todas as
providências no sentido de regularização do controle interno para
o ano de 2012. Tendo inclusive formado servidores para esse fim
através de cursos.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na ITC
2708/2013, constatou que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no exercício em questão, optou por orientar os jurisdicionados quanto a necessidade de implementar um Controle Interno
nos moldes do que dispõe o os artigos 70 e 74 da Constituição
Federal e o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.
Nesse sentido opinou por afastar a irregularidade sugerindo que
seja determinado ao atual administrador, caso ainda não tenha sido
plenamente efetivado, que implemente o seu sistema de controle
interno.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diante do caso concreto e nos termos avaliados pela área técnica e
corroborados pela MPEC, entendo por inexistente a irregularidade
indicada, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
Na oportunidade, determino ao atual administrador da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte, caso ainda não tenha sido
plenamente efetivado, que implemente o seu sistema de controle interno, por ser esta uma exigência constitucional, nos termos
propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011,
publicado no D.O.E. de 05/09/2011, que estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), profiro o seguinte VOTO, divergindo parcialmente o teor
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2708/2013 e do Parecer PPJC
2307/2014:
1) ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelos
senhores Elison Cacio Campostrini (Prefeito Municipal), Roque Siqueira Gomes (Presidente da Comissão Permanente de Licitação),
Gilsandra Alves de Araújo Fortuna (Membro da CPL), Cláudio Heleno Comper (Membro da CPL) e pela empresa A.P.E. & Assessoria 4
Ltda, considerando regulares, com as devidas ressalvas feitas na
fundamentação, os seguintes itens:
1.1 Convite homologado sem que houvesse justificativa para a não
-repetição
Infringência:artigo 22, §§ 3º e 7º da Lei 8666/93
1.2 Processo licitatório com indícios de simulação
Infringência: princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade,
e artigo 3º da Lei 8666/93
1.3 Enquadramento indevido como inexigibilidade / dispensa de licitação
Infringência: arts. 24 e 25 da Lei 8666/93
1.3.1 Processo nº 66890/2009
1.4 Ausência de justificativa
Infringência: art. 26 da Lei 8666/93
1.5 Ausência de publicação
Infringência: art. 26 da Lei 8666/93
1.6 Ausência de justificativa de preço
Infringência: art. 26, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993
1.7 Liquidação irregular de despesa
Infringência: Inciso III, § 2º do artigo 63 da Lei 4320/641
Processo nº 71359/2009
Contrato nº 112/2009
1.8 Ausência de comprovação de exclusividade
Infringência: Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e artigo
2º da Lei 8.666/93 c/c artigo 37, XXI da Constituição da República
1.9 Ausência de controle interno
Infringência: artigo 103 da Lei Orgânica Municipal, artigos 76 c/c
77, da Constituição
2) Encaminhar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, as seguintes determinações:
a. Adote providências para garantir que as publicações em im-
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prensa oficial dos extratos das contratações e das inexigibilidades e
dispensas de licitação sejam efetivadas tempestivamente;
b. Aprimore a instrução dos processos administrativos de dispensa e inexigibilidade de licitação, com vistas a garantir que tais exceções estão efetivamente caracterizadas;
c. Aprimore os procedimentos e a justificação do preço contratado, mesmo nos casos de dispensas ou inexigibilidades, conforme
determinação da Lei n° 8.666/93;
d. Adeque as contratações futuras aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contrate diretamente com bandas e
artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for
possível, contrate com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo
contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato
com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para
shows em data e local determinado;
e.
Implemente o seu sistema de controle interno, caso ainda não
tenha sido plenamente efetivado, por ser esta uma exigência constitucional, nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, de
25 de agosto de 2011, publicado no D.O.E. de 05/09/2011, que
estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública.;
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8337/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dezenove de novembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos senhores
Elison Cacio Campostrini, Roque Siqueira Gomes, Gilsandra Alves
de Araújo Fortuna, Cláudio Heleno Comper e pela empresa A.P.E. &
Assessoria 4 Ltda, considerando regulares, com as devidas ressalvas feitas na fundamentação, os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8 e 1.9;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que:
2.1 Adote providências para garantir que as publicações em imprensa oficial dos extratos das contratações e das inexigibilidades e
dispensas de licitação sejam efetivadas tempestivamente;
2.2 Aprimore a instrução dos processos administrativos de dispensa
e inexigibilidade de licitação, com vistas a garantir que tais exceções
estão efetivamente caracterizadas;
1. Aprimore os procedimentos e a justificação do preço contratado, mesmo nos casos de dispensas ou inexigibilidades, conforme
determinação da Lei n° 8.666/93;
2.4 Adeque as contratações futuras aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contrate diretamente com bandas e
artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não for
possível, contrate com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo
contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato
com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para
shows em data e local determinado;
2.5 Implemente o seu sistema de controle interno, caso ainda não
tenha sido plenamente efetivado, por ser esta uma exigência constitucional, nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, de
25 de agosto de 2011, publicado no D.O.E. de 05/09/2011, que
estabeleceu Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 Procura-
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dor-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1028/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2835/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - WESLEY MOREIRA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) CONTAS IRREGULARES - 2) MULTA - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Mantenópolis, sob a responsabilidade do Sr. Wesley Moreira de
Oliveira, referente ao exercício de 2011.
A Prestação de Contas foi encaminhada fora do prazo regimental
pelo Diretor Executivo, Sr. Wesley Moreira de Oliveira, na data de
26 de abril de 2012, através OF IPASMA Nº 22/2012, protocolo n°
005624 (fls. 1/53).
A documentação foi examinada pela 5ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 149/2013
(fls. 56/66), sugerindo a Citação do Sr. Wesley Moreira de Oliveira,
para que apresente justificativas e/ou documentos apontados no
referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial Nº
485/2013 (fls. 92).
Transcorrido o prazo concedido pelo Plenário para que o agente
respondesse ao Termo de Citação 1233/2013, este não se manifestou, decidiu o Plenário declarar revel, conforme Decisão TC
4699/2013 (fls. 109).
Na Instrução Contábil Conclusiva ICC n° 233/2013 (fls.
135/150), a área técnica sugeriu a irregularidade das contas relativas ao exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Wesley Moreira
de Oliveira.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
(fls. 152/166), na Instrução Técnica Conclusiva – ITC n°
7336/2013, concluiu nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas do senhor Wesley Moreira de Oliveira – Diretor Executivo, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores de Mantenópolis – IPASMA, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 233/2013
conclui pela irregularidade das contas apresentadas, tendo em vista
as seguintes irregularidades:
3.1.1. Ausência do Balancete de Verificação Acumulado (Item
2.1 do RTC 149/2013).
Base Legal: Art. 105, inciso VI da Resolução 182/2002.
3.1.2. Divergência na Conta Depósitos (Item 5.1 do RTC
149/2013).
Base Legal: Art. 105 da lei 4.320/64
3.1.3. Divergência na Dívida Ativa (Item 5.2 do RTC 149/2013).
Base Legal: Art. 105 da lei 4.320/64
3.1.4. Contabilização do parcelamento de débitos em desconformidade com o plano de contas do MPS (Item 5.3 do RTC
149/2013).
Base normativa: Portaria MPS 916/2003.
3.1.5. Erro no somatório do passivo não financeiro do Balanço Patrimonial (Item 5.5 do RTC 149/2013).
Base normativa: Art. 101 da Lei 4.320/64
3.1.6. Divergência na contabilização da Provisão Matemática
Previdenciária (Item 5.6 do RTC 149/2013).
Base normativa: Art. 1º da Lei 9717/98, art. 16 da Portaria MPS
402/2008, arts. 101, 104 e 105 da Lei 4.320/64
3.2. Ressalta-se que não foi realizada auditoria ordinária no Instituto de Previdência dos Servidores de Mantenópolis – IPASMA,
referente ao exercício de 2011.
3.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso II, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando
por:
3.3.1. Julgar IRREGULARES as contas do senhor Wesley Moreira
de Oliveira – Diretor Executivo, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores de Mantenópolis – IPASMA, no exercício de
2011, nos termos do inciso III, alíneas “c” e “d”4, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012.
3.4 Por fim, opina-se para que seja condenado o responsável ao
pagamento de MULTA, a ser dosada em conformidade ao disposto
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no artigo 389, inciso I5, da Resolução TC Nº 261/2013.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente instruídos, portanto, aptos a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, diante da inércia do gestor em atender às determinações desta Corte de Contas, 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 IRREGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício
de 2011, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas
atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, acompanhando o entendimento da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para sejam julgadas IRREGULARES as contas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MANTENÓPOLIS, exercício de 2011, sob a responsabilidade do
Sr. WESLEY MOREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no art.
84, III, da LC 621/2012.
VOTO, ainda, pela aplicação de multa no valor correspondente a
2.000 VRTE’s, ao gestor Wesley Moreira de Oliveira, com fundamento no art. 62 e art. 96, inciso II da LC 32/93.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2835/2012,
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, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Mantenópolis, exercício de 2011, sob a
responsabilidade do Senhor Wesley Moreira de Oliveira, com fundamento no art. 84, III, da LC 621/2012, tendo em vista as seguintes
irregularidades:
1.1. Ausência do Balancete de Verificação Acumulado (Item 2.1 do
RTC 149/2013);
1.2. Divergência na Conta Depósitos (Item 5.1 do RTC 149/2013);
1.3. Divergência na Dívida Ativa (Item 5.2 do RTC 149/2013);
1.4. Contabilização do parcelamento de débitos em desconformidade com o plano de contas do MPS (Item 5.3 do RTC 149/2013);
1.5. Erro no somatório do passivo não financeiro do Balanço Patrimonial (Item 5.5 do RTC 149/2013);
1.6. Divergência na contabilização da Provisão Matemática Previdenciária (Item 5.6 do RTC 149/2013).
2. Aplicar multa ao Senhor Wesley Moreira de Oliveira no valor
correspondente a 2.000 VRTE’s, com fundamento no art. 62 e art.
96, inciso II da LC 32/93;
3. 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
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 Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-960/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7144/2013
REPRESENTANTE - RHM NET LTDA ME
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
RESPONSÁVEIS - ADEMAR SCHNEIDER E ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013 IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia movida pela empresa RHM NET LTDA
em face de alegadas irregularidades na execução do contrato n.º
172/2013, decorrente do Pregão n.º 048/2013, da Prefeitura M de
Itarana, sob a responsabilidade do Sr. Ademar Schneider, Prefeito,
e da Sra. Roselene Monteiro Zanetti, Secretária Municipal de Administração e Finanças.
O objeto do Pregão Presencial 048/2013 diz respeito à prestação de
serviços de Internet em atendimento às secretarias municipais e a
interligação entre pontos dessas secretarias, gabinete do Prefeito e
outros do município utilizando fibra ótica.
Os responsáveis foram devidamente notificados para apresentar esclarecimentos (fls. 51/59), tendo se manifestado conjuntamente às
fls. 62/66, com anexos às fls. 67/245.
Diante das informações prestadas, os autos foram analisados pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação, que elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 38/2014 (fls. 248/254).
Em face de indícios de irregularidade verificados na ITI 38/2014,
os responsáveis foram citados para apresentarem alegações de
defesa (fls. 255/261), tendo se manifestado conjuntamente às fls.
262/273.
Torna a se manifestar o Núcleo de Tecnologia da Informação às
fls. 278/286, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
564/2014, concluindo pelo afastamento dos indícios de irregularidade apontados na ITI 38/2014.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas se manifesta
às fls. 287/289, por meio da ITC 7287/2014, concluindo pela improcedência da denúncia e propondo o arquivamento dos autos.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, se manifesta às fls. 290, de acordo
com a ITC 7287/14.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, alude o representante sua qualidade de licitante e potencial fornecedor dos serviços contratados, diante do fato de atuar
durante anos no Estado do Espírito Santo prestando serviços de
provedor de acesso às redes de comunicação e outros correlatos.
Informa que participou do Pregão Presencial n.º 048/2013, onde
sagrou-se vencedora a empresa ITASIS INFORMÁTICA LTDA ME.
Alega o representante que o preço apresentado pela empresa ganhadora ficou abaixo do praticado no mercado e que alguns pontos
da rede foram ligados por cabos de rede e não por fibras ópticas,
conforme exigido no Edital que regeu o Pregão Presencial 048/2013.
Segundo a representante, em muitos locais foi instalado somente
um cabo de fibra óptica central, a partir do qual o sinal foi distribuído por cabos de rede (cabos UTP), contrariando o que expressamente estava determinado no edital e no respectivo contrato.
Após análise das informações pelos responsáveis, conclui o Núcleo
de Tecnologia da Informação que as supostas irregularidades apontadas pelo denunciante não se sustentam, pois os locais são muito
próximos, não se caracterizando o descumprimento contratual alegado.
O entendimento do Núcleo de Tecnologia da Informação foi acompanhado pelo NEC e pelo representante do Ministério Público de
Contas.
Assim, concluíram as áreas técnicas competentes pela improcedência da Representação, sugerindo o arquivamento dos presentes autos.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o representante do
Ministério Público de Contas, voto pela improcedência da presente
denúncia, nos termos do art. 95, inc. I, da Lei Complementar Estadual n.º 621/12 c/c art. 319 da Resolução TC 261/2013.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7144/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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cinco de novembro de dois mil e catorze, à unanimidade, considerar improcedente a presente Representação em face da Prefeitura
Municipal de Itarana, com base no artigo 95, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c o artigo 319 do Regimento
Interno, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos
termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, 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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1030/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4410/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - CLÁUDIA MARTINS BASTOS
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, da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade da Sra. Cláudia Martins Bastos.
Às fls. 12, a 3ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 217/2014, 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-4410/2014,
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 Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, e o 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 Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1031/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1945/2011
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010
RESPONSÁVEIS - MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT,
NOELITA DA SILVA ALMEIDA, JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL E ALTAIR JOSÉ BORGES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2010 - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO PARA AS
SRAS. NOELITA DA SILVA ALMEIDA E JOANA DA CONCEIÇÃO
RANGEL - 2) ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA OS SRS. ALTAIR JOSÉ BORGES E MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT
- 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Sooretama, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade das senhoras NOELITA DA SILVA ALMEIDA e JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL.
No Relatório Técnico Contábil n. 185/2013 (f. 200/206), a área técnica constatou a ausência de documentos obrigatórios, bem como a
ocorrência de indícios de irregularidade, o que motivou a citação da
senhora MARA RÚBIA DA SILVA ALVES FIOROT, gestora do Fundo no
exercício de 2011 e responsável pelo envio das Contas.
Em resposta (214/220), a citada informou que não ocupava mais a
Secretaria Municipal de Saúde nem foi a responsável pelo exercício
de 2010.
Analisada a defesa, a área técnica elaborou a Manifestação Técnica
Preliminar n. 548/2013 (f. 223/227), opinando pela:
1. exclusão da responsabilidade da senhora MARA RÚBIA DA SILVA
ALVES FIOROT;
2. citação das senhoras NOELITA DA SILVA ALMEIDA e JOANA DA
CONCEIÇÃO RANGEL, que, no exercício de 2010, ocuparam os cargos de Secretária de Saúde e Prefeita Municipal, respectivamente,
bem como pela citação do senhor ALTAIR JOSÉ BORGES, gestor do
Fundo em 2013, apenas para apresentar os documentos faltantes.
Embora regularmente citada, a ex-Prefeita não apresentou resposta, sendo declarada REVEL, nos termos da Decisão TC n. 2392/2014
(630).
Os demais responsáveis apresentaram justificativas (f. 238/240,
243/568 e 574/623), analisadas na Instrução Contábil Conclusiva
n. 105/2014 (f. 633/641), na qual a área técnica constatou a ocorrência de irregularidades, referentes à ausência de:
2.3 – Extratos bancários dos meses subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes
das conciliações;
2.6 – Nota Explicativa sobre Lançamentos de Transferências de Valores Ativos e Passivos para o Fundo Municipal de Saúde
Com base nessa constatação, o setor contábil sugeriu:
1. que as Contas sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA, para
as senhoras NOELITA DA SILVA ALMEIDA e JOANA DA CONCEIÇÃO
RANGEL;
2. que seja DETERMINADO ao atual gestor que verifique, no exercício corrente, a existência de bens, direitos ou obrigações do Fundo
de Saúde que ainda estejam registrados na contabilidade da Prefeitura Municipal e, em caso afirmativo, providencie a transferência
desses registros para a contabilidade do Fundo, informando, em
nota explicativa, os lançamentos efetuados;
3. que seja aplicada MULTA ao senhor ALTAIR JOSÉ BORGES por
não encaminhar os extratos bancários dos meses subsequentes, em
que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos
constantes da conciliação bancária da conta corrente 18.102.897,
do Banestes.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos e Análise Conclusiva – NEC emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva n. 6823/2014 (643/646), acompanhando a manifestação contábil, exceto quanto à aplicação de multa, que foi afastada.
O NEC ressaltou que a exigência de extratos bancários posteriores
ao encerramento do exercício foi suprimida pela Resolução TC n.
252/2012, em 21 de dezembro de 2012, data anterior à citação do
gestor.
Além disso, o interessado não foi o responsável pelo encaminhamento das Contas, e, à época do fato, não havia previsão legal
ou regimental para a aplicação de multa por atraso ou omissão de
documentos da PCA.
Sendo assim, o Núcleo propôs o ARQUIVAMENTO do feito em relação ao senhor ALTAIR JOSÉ BORGES.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 648, da
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lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou
integralmente a análise conclusiva.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Concordo com o entendimento da área técnica, constante da MTP
n. 548/2013 e da ITC n. 6823/2014 quanto à exclusão da responsabilidade dos senhores MARA RÚBIA DA SILVA ALVES FIOROT e
ALTAIR JOSÉ BORGES, gestores do Fundo nos exercícios de 2011 e
2013, uma vez que não foram responsáveis pelos fatos apurados na
presente prestação de contas.
Quanto à conta Banestes n. 18102897, observo que a conciliação
bancária indicou saldo não regularizado ao final do exercício de
2010, no montante de R$ 20.891,12.
A Resolução TC n. 182/2002, vigente à época, exigia a remessa dos
extratos bancários posteriores ao encerramento do exercício, a fim
de comprovar a regularização das pendências, na forma do art. 105,
inciso III, letra d:
Art. 105. As prestações de contas anuais dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas, anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte, acompanhadas dos seguintes documentos,
ressalvado o disposto nos arts. 107, 117 e 127, deste Regimento:
III - a conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos,
bem como o termo de verificação de caixa;
d) extratos bancários dos meses subseqüentes, em que ocorreram
as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das
conciliações.
Entretanto, tal dispositivo foi revogado pelo art. 6º da Resolução
TC n. 252/2012, tornando a documentação desnecessária, o que
conduz ao AFASTAMENTO da irregularidade:
Art. 6º. Ficam revogados a alínea “d”, do inciso III, do artigo 105, a
alínea “f”, do inciso VI, do artigo 107, os incisos VIII, IX, X e o Parágrafo Único do art. 117 e o § 1º, do artigo 127, todos da Resolução
TC n° 182, de 12 de dezembro de 2002.
Diante disso, remanesce como única irregularidade das Contas a
ausência de Nota Explicativa sobre as transferências de Ativo e Passivo da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde (item 2.6 da ICC
n. 105/2014).
Ressalto que esta foi a primeira prestação de contas anual do Fundo, embora tenha sido criado em 19 de dezembro de 1997.
Entretanto, não há registros de saldos do exercício anterior nem
de possível incorporação de Ativos ou Passivos originários da Prefeitura.
Os gestores não justificaram o fato.
Em consulta à prestação de contas anual da Prefeitura de Sooretama, constante do processo TC n. 1950/2011, a área técnica verificou que os saldos bancários foram transferidos para o Fundo,
mas os Restos a Pagar de exercícios anteriores permaneceram no
Balanço do Executivo.
Os saldos anteriores do Realizável, de Bens Móveis, Bens Imóveis,
Almoxarifado e Depósitos não puderam ser identificados, razão pela
qual o setor contábil entendeu necessária a apuração de eventuais
direitos e obrigações pertencentes ao Fundo, mas que continuam
registrados na Prefeitura, sua transferência contábil e a inclusão
de Nota Explicativa na próxima prestação, opinião que acompanho.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO:
1. pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, relativa ao exercício de 2010, dando-se quitação às responsáveis, senhoras NOELITA DA SILVA ALMEIDA e JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL;
2. pelo ARQUIVAMENTO do feito em relação aos senhores ALTAIR
JOSÉ BORGES e MARA RÚBIA DA SILVA ALVES FIOROT;
3. por DETERMINAR, ao atual gestor, que verifique, no exercício
corrente, a existência de bens, direitos ou obrigações do Fundo de
Saúde que ainda estejam registrados na contabilidade da Prefeitura
Municipal e, em caso afirmativo, providencie a transferência desses
registros para a contabilidade do Fundo, informando, em nota explicativa, os lançamentos efetuados.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1945/2011,
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, nos
termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar regulares com ressalva as contas do Fundo Municipal de
Saúde de Sooretama, relativas ao exercício de 2010, dando-se,
pois, quitação às responsáveis, senhoras Noelita da Silva Almeida e
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Joana da Conceição Rangel;
2. Arquivar os presentes autos em relação aos Senhores Altair José
Borges e Mara Rubia da Silva Alves Fiorot;
3. Determinar ao atual gestor que verifique, no exercício corrente,
a existência de bens, direitos ou obrigações do Fundo de Saúde que
ainda estejam registrados na contabilidade da Prefeitura Municipal
e, em caso afirmativo, providencie a transferência desses registros
para a contabilidade do Fundo, informando, em nota explicativa, os
lançamentos efetuados;
4. Arquivar estes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento 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 Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1139/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8865/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
LEOPOLDINA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - AMF CONSTRUTORA LTDA
RESPONSÁVEIS - ROMERO LUIZ ENDRINGER E LEOMAR LAURETT
EMENTA REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – 1) REVOGAR MEDIDA CAUTELAR – 2) ENCAMINHAR CÓPIAS AO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A MATÉRIA – 3)
ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Representação oferecida pela empresa AMF Construtora Ltda em face do Município de Santa Leopoldina, questionando
o Edital da Tomada de Preços 06/2014, que visa a contratação de
empresa de serviços de engenharia para a reconstrução da ponte da
Comunidade de Colina Verde.
Segundo a Representante, o referido Edital contém cláusulas que
restringem a competitividade: a) ausência de justificativas para a
utilização de índice de endividamento não usual, em desacordo com
o art. 31, § 5º, da Lei 8.666/93; b) cobrança para disponibilização
do Edital em valores superiores aos custos de reprodução, restringindo a competitividade do certame, infringindo o art. 3º, § 1º, I,
da Lei 8.666/93; c) não disponibilização do Edital no site da transparência, em desacordo com a Lei 12.527/2011, art. 7º, inciso VI.
Inicialmente os responsáveis foram notificados para apresentarem
justificativas quanto aos indícios de irregularidade apontados na Representação e encaminharem cópia integral do procedimento licitatório (fls. 18/19).
Após a juntada dos documentos de fls. 35/100 pelos gestores, acolhendo proposta da área técnica, determinei que os responsáveis
fossem novamente notificados para apresentarem informações
complementares. Concedi também medida cautelar de ofício determinando a abstenção da homologação do certame, caso já tivesse
sido concluído (fls. 113/114).
Em atendimento à determinação acima, os responsáveis juntaram
os documentos de fls. 120/471, que foram analisados pela área técnica por meio da Manifestação Técnica MTP 836/2014 (fls. 475/479).
Após análise das justificativas e documentação trazida aos autos
pelos gestores, observa a área técnica que o objeto da Tomada de
Preços n.º 06/2014 será custeado com recursos advindos de Convênio firmado com o Governo Federal, o que afasta a competência
desta Corte para apreciação da matéria.
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Propõe a área técnica:
1. Que seja encaminhada ao TCU cópia da presente Representação,
como também de toda documentação juntada nos autos, para as
providências cabíveis;
2. O arquivamento do presente processo, por ausência de pressupostos de competência constitucional para apreciar a matéria em
questão (inciso III, do artigo 330 do Regimento Interno);
3. Que seja expedida notificação ao Representante do teor da decisão a ser proferida, conforme disposto no art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, se manifesta às fls. 484, de acordo
com a área técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informado nos autos, os recursos financeiros para a reconstrução da ponte Comunidade de Colina Verde, objeto da Tomada de Preços n.º 006/2014, advém de recursos da União, por meio
do Ministério da Integração Nacional – Secretaria da Defesa Civil
Nacional. A cláusula 14 do Edital, que trata dos recursos orçamentários, dispõe que os recursos financeiros advirão do Convênio SIAFI
n.º 680235, firmado com a Secretaria da Defesa Civil Nacional – SEDEC, não havendo registro de contrapartida do Município.
Relata a MTP 836/2014 que em consulta ao sítio eletrônico da Controladoria Geral da União, constata-se que o Convênio SIAFI n.º
680235, Termo de Compromisso n.º 0169/2014, firmado com a
Prefeitura de Santa Leopoldina, prevê uma liberação de recursos
no valor total de R$ 1.528.100,00, sendo que, desse total, já foram
liberados R$ 764.050,00, em 19/08/2014.
DISPOSITIVO
Face ao exposto, acolhendo o entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, revogo a medida cautelar concedida de
ofício por meio da DECM 1808/2014 (fls. 113/114).
Considerando que a análise da Tomada de Preços n.º 006/2014 foge
à competência desta Corte de Contas, determino:
1. Que seja encaminhada ao TCU cópia da presente Representação,
como também de toda documentação juntada nos autos, para as
providências cabíveis;
2. O arquivamento do presente processo, por ausência de pressupostos de competência constitucional para apreciar a matéria em
questão (inciso III, do artigo 330 do Regimento Interno);
3. Que seja expedida notificação ao Representante do teor da decisão a ser proferida, conforme disposto no art. 307, § 7º, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8865/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia três
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Revogar a medida cautelar concedida de ofício por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM TC-1808/2014;
2. Encaminhar cópias da presente Representação ao Tribunal de
Contas da União, bem como toda a documentação juntada, para as
providências cabíveis, tendo em vista a ausência de competência
desta Corte para análise da matéria, nos termos do inciso III do
artigo 330 do Regimento Interno;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Márcia
Jaccoud 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, 03 de dezembro 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 Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-822/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3742/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE MONTANHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14/ 2013
RESPONSÁVEL - GLÁUCIA SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E
14 DE 2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referentes aos meses 13 e 14/2013, do Fundo Municipal de Assistência
Social de Montanha, sob a responsabilidade da Sra. Gláucia Souza,
Secretária Municipal de Assistência Social.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n° 449/2014
(fl. 01), da 3ª Secretaria de Controle Externo, este Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 762/2014 (fl.
03), a notificação da responsável, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
A responsável, através do Termo de Notificação nº 1373/2014 (fl.
04), foi notificada, conforme se vê a folha 04, apresentando a esta
Corte de Contas documentação, que fora acostada às folhas 07/22.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 100/2014, de folha 28, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos da MMPC nº
4353/2014, acostada a fl. 32, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do
art. 29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 100/2014, de folha 28, litteris:
[...]
II. DA ANÁLISE
Em consulta ao sistema CIDADESWEB, confirmamos que os dados
da omissão em epígrafe foram encaminhados nos dias 23/04/2014
e 09/06/2014 (fls. 26-27), atendendo ao disposto nos Termos de
Notificação 1373/2014, estando o jurisdicionado em conformidade
com a Resolução TC 247/2012.
III. CONCLUSÃO
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação
de Contas dos meses 13 e 14 de 2013 do Fundo Municipal de
Assistência Social de Montanha foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do
art. 330, inciso IV1, c/c artigo 3032 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC 261/2013. – grifei e negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao sistema de informações desta Corte de Contas, constatou que os dados
referentes aos meses 13 e 14/2013 foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referente aos meses 13 e 14/2013, de responsabilidade da Sra. Gláucia Souza, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha, tendo em vista a perda do objeto,
em razão do saneamento da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3742/2014,
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 quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos da proposta de voto do Relator,
Auditor Marco Antônio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
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Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Auditor Marco Antonio da Silva, Relator, Conselheiro 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, 1º de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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-823/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5173/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ASSUNTO   - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIM/2014
RESPONSÁVEL - MARIA APARECIDA BATISTA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referentes à abertura, 1º e 2º bimestres de 2014, do Fundo Municipal de
Assistência Social de Divino São Lourenço, sob a responsabilidade
da Sra. Maria Aparecida Batista Costa, Secretária Municipal de Assistência Social.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
681/2014 (fl. 01), da 5ª Secretaria de Controle Externo, o eminente
Auditor Substituto de Conselheiro, Dr. Eduardo Perez determinou,
através da Decisão Monocrática Preliminar nº 768/2014 (fl. 04),
a notificação da responsável, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentasse a sobredita prestação de contas.
A responsável, através do Termo de Notificação nº 1371/2014 (fl.
05), foi notificada, conforme se vê a folha 06, apresentando a esta
Corte de Contas documentação, que fora acostada às folhas 08/19.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 5ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 132/2014, de folha 24, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer
PPJC nº 3372/2014, acostado à fl. 28, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do
art. 29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 132/2014, de folha 24, litteris:
[...]
Versam os presentes autos acerca da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral referentes à abertura, 1º e 2º
bimestres/2014 pelo Fundo M. A. Social de Divino São Lourenço,
através do sistema Cidades-Web.
Ao compulsar o sistema Cidades-Web, verificamos que os bimestres
demandados foram encaminhados e homologados, atendendo ao
Termo de Notificação 1371/2014, estando o Jurisdicionado em conformidade com Res. TCEES 247/12.
Ante o exposto, sugerimos o arquivamento do feito. (grifei e negritei)
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao sistema de informações desta Corte de Contas, constatou que os dados
referentes à Abertura, 1º e 2º bimestres de 2014 foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
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Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referente à Abertura, 1º e 2º bimestres de 2014,
de responsabilidade da Sra. Maria Aparecida Batista Costa, gestora
do Fundo Municipal de Assistência Social de Divino São Lourenço,
tendo em vista a perda do objeto, em razão do saneamento da
omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5173/2014,
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 quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor
Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Auditor Marco Antonio da Silva, Relator, Conselheiro 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, 1º de outubro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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-952/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3034/2009 (APENSO: 3844/2009)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2008)
RESPONSÁVEIS - CLÁUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES
(DIRETOR PRESIDENTE), HELENA ZORZAL NODARI (DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), HERBERT ROGERS DE FREITAS (DIRETOR DE OPERAÇÕES COMERCIAIS)
E PAULIER STORCH VASCONCELOS (DIRETOR DE PROJETOS
E OBRAS
ADVOGADO - FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA (OAB/
ES Nº. 8.483)
EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2008 - JURISDICIONADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 1) REGULAR
COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) DEIXAR DE EXPEDIR RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo –
COHAB/ES, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
dos Srs. Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente,
Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e Finanças, Herbert Rogers de Freitas – Diretor de Operações Comerciais e Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e Obras, à qual foram
apensados os autos referentes ao Relatório de Auditoria Ordinária
(Processo nº 3844/2009).
A 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria RA-O 172/2009 (fls. 37 a 71) e juntou documentos (fls. 72 a
339 – Processo nº 3844/2009), indicando a existência de irregularidades.
Em seguida elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 234/2010 (fls.
253 a 280), opinando pela notificação e citação dos responsáveis
em razão da existência de irregularidades.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 956/2010 (fls. 281 a 299)
foi sugerida a citação e notificação dos responsáveis nos termos
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propostos no RTC 234/2010 e no RA-O172/2009.
Por meio da Decisão Preliminar TC-067/2012 (fls. 208), o Plenário
determinou a citação e notificação dos responsáveis.
Regularmente notificados e citados (fls. 319 a 325 e 330 a 332), os
responsáveis apresentaram justificativas às fls. 336 a 693).
Em seguida foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC
10/2011 (fls. 695 a 706), que opinou pela regularidade com ressalva das contas, indicando recomendações ao gestor.
Os autos foram então encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas e elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1969/2013 (fls. 707 a 757), opinando pela irregularidade das
contas.
O Ministério Público de Contas, por meio da MMPC 4742/2013, da
lavra do Procurador Geral, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva
(fls.760), manifestou-se de acordo com o posicionamento da área
técnica.
Ressalte-se haver nos autos pedido de sustentação oral (fls. 406).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente 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 e do
Ministério Público de Contas pela Irregularidade das Contas, conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC 1969/2013 (fls. 707/ 757), e
acrescento recomendação aos gestores quanto à necessidade de as
funções da advocacia pública serem exercidas por quadros próprios,
conforme previsto na Constituição Federal e segundo as diretrizes
da doutrina e jurisprudência, com as exceções previstas em lei, nos
seguintes termos:
“ (...) 1 – Prestação de Contas Bimestral
A análise das Prestações de Contas Bimestrais do exercício de 2008
foi efetuada pelo servidor Dalmo de Souza Gomes, lotado na 1ª
Controladoria Técnica, que concluiu, conforme Relatório Consolidado de Análise Bimestral nº 021/2009 (fls. 251) , que foram encaminhados todos os documentos e demonstrativos contábeis, exigidos
pelo art. 108 da Resolução TC 182/02.
2 – Prestação de Contas Anual
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada tempestivamente
pelo Diretor Presidente, na data de 29 de maio de 2009, através do
Ofício DPR/Nº 700/2009 - fl. 01, em observância ao disposto no Art.
107 da Resolução TC nº 182/02.
Foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 234/2010 (fls.
253/280), onde foram registradas supostas irregularidades, apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI nº 956/2010, que concluiu
pela notificação e citação dos responsáveis, ato levado a termo através da Decisão Preliminar TC-0586/2010, conforme segue:
Nome
Cláudio de Almeida Thiago Soares
Helena Zorzal Nodari
Herbert Rogers de Freitas
Paulier Storch Vasconcelos
Cláudio de Almeida Thiago Soares
Helena Zorzal Nodari
Herbert Rogers de Freitas
Paulier Storch Vasconcelos

Termo de
Notificação/
Citação nº
2004/2010
2005/2010
2006/2010
2007/2010
667/2010
669/2010
671/2010
672/2010

Doc.
Acostado
fls.
336/693
336/693
336/693
336/693
336/693
336/693
336/693
336/693

Após a devida citação e notificação dos responsáveis e suas tempestivas justificativas, foram os autos encaminhados à 1ª Controladoria Técnica, a qual elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
10/2011 (fls. 695/706), que analisou e concluiu da seguinte forma:
2.1 - Da prestação de contas anual
As peças contábeis foram analisadas às fls. 253/277 dos autos
(Análise Técnica Contábil nº 234/2010). O Relatório acima deu origem à Instrução Técnica Inicial nº 956/2010 (fls. 281/299), esta
foi acatada pela Decisão TC 0586/2010 e os senhores Cláudio de
Almeida Thiago Soares (Diretor Presidente), Helena Zorzal Nodari
(Diretora de Administração e Finanças), Paulier Storch Vasconcelos (Diretor de Projetos e Obras) e Herbert Rogers de Freitas (Diretor de Operações Comerciais) foram notificados quanto ao item
IV.1.1.1.1.1 (fl. 256/257) e citados quanto aos itens IV.1.1.2.1.3
(fls. 261), IV.1.1.2.2.2 (fls. 264/265) e IV.1.3.1 (fls. 269) do referido Relatório Técnico Contábil, através dos Termos de Notifcação nº
2004 a 2007/2010 (fls. 323/325 e 331) e dos Termos de Citação nº
667, 669, 671 e 672 (fls. 320/322 e 332).
Os Senhores Cláudio de Almeida Thiago Soares, Helena Zorzal Nodari e Paulier Storch Vasconcelos apresentaram suas justificativas,
em conjunto, às fls. 336/341, através de documento protocolado
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nesta Corte de Contas em 15/12/2010 sob o nº 012195, relativas
as notificações, e às fls. 358/406 através dos documentos protocolados nesta Corte de Contas em 03/01/2011 sob o nº 000142 e em
01/02/2011 sob o nº 001155, relativas as citações.
O Sr. Herbert Rogers de Freitas (Diretor de Operações Comerciais)
apresentou suas justificativas às fls. 589/594, esclarecendo que
nenhum dos pontos elencados (de natureza contábil) encontra-se
entre as atribuições decorrentes do cargo que ocupava, solicitando
sua exclusão como responsável pelos registros contábeis da empresa, inclusive, quanto à possibilidade de apresentação de qualquer
documento relacionado, pois não lhe guarda competência legal ou
estatutária para tanto. No referido documento, o Sr. Herbert transcreve a competência Diretoria de Operações Comerciais, estabelecida no Estatuto Social da COHAB-ES, razão pela qual não poderia
ser arrolada como responsável pelas demonstrações contábeis da
COHAB-ES no exercício de 2008.
Analisamos o item III – Diretor de Operações Comerciais, letra “a” a
“g”, do referido Estatuto Social, e como o referido diretor afirma não
ter exercido a representação da empresa por outorga específica do
Diretor Presidente, no exercício de 2008, entendemos que as atribuições estatutárias do Sr. Herbert Rogers de Freitas, como diretor
de operações comerciais, não estão ligadas as questões tratadas
neste relatório, assim entendemos que o mesmo estava dispensado
de apresentar as justificativas para as quais foi notificado e citado.
A análise das justificativas apresentadas consta dos itens a seguir.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
I – Depósitos Bancários a Vista – Item IV.1.1.1.1.1 – fls. 256/257
Dos fatos:
Conforme item IV.1.1.1.1.1 (fls. 256/257) do Relatório Técnico Contábil nº 234/2010, foi constatado que as contas bancárias, abaixo relacionadas, apresentaram movimentação em 2007 constando saldo ao final do exercício, conforme Relatório Técnico Contábil
nº175/2009. Entretanto, na relação de contas bancárias, apresentadas no Balancete de dezembro/2008 às fls. 83, não foram identificadas as referidas contas, tampouco foram apresentados os extratos
bancários que pudessem comprovar a ausência de saldo das mesmas em 31/12/2008. Assim, foi sugerida a notificação dos administradores para que apresentassem as conciliações e os extratos, das
referidas contas, com suas posições financeiras em 31/12/2008:
CEF agência 167 conta 6.418-5 – saldo em 31/12/07 de R$50.531,45;
CEF agência 167 conta 6.410-0 – saldo em 31/12/07 de R$2.799,36;
Da defesa:
Os Justificantes apresentaram suas justificativas às fls. 339/341,
relatando o seguinte:
[...]
“No que se refere ao citado de que na relação das contas não foi
identificado às referidas contas e tampouco não foram apresentados os extratos bancários que pudessem comprovar a ausência de
saldo das mesmas em 31/12/2008, cabe registrar que em 30 de janeiro de 2009, através do Ofício COHAB-ES OF/DPR/DAF/Nº 0077,
protocolado sob nº 000914 nesta corte de contas na mesma data,
conforme documento em anexo, apresentamos a essa controladoria
a prestação de contas do 6º bimestre/2008, tudo em atendimento
ao que dispõe o art. 108 do Regimento Interno do TCEES, sendo
oportuno destacar que o referido documento foi anexado ao referido ofício por meio do documento: Conciliação dos saldos bancários e respectivas contas, com a juntada do documento nominado
de: “Conciliação das Contas Contábeis 111129904 – Data Básica
31.12.2008”, em anexo, com detalhamento das contas, inclusive
as mencionadas, onde se verifica a ausência de saldo no período a
saber:
Data Básica: 30/11/2008
[...]
Identificação/
Lançamentos

Saldo Razão em
30.11.2008

Saldo Razão após Saldo do
Conciliação
Extrato

Caixa Econômica Federal
(conta
Corrente) 3.6418-5
(...)
Caixa Econômica Federal
(conta Corrente) 3.64100

[...]
Cabe ressaltar que por ocasião da análise da prestação de contas
bimestrais do exercício de 2008, e conforme análise do servidor e
controlador de recursos públicos Dr. Dalmo de Souza Gomes, todos
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os documentos e demonstrativos contábeis foram encaminhados,
conforme exigidos pelo art. 108 da Resolução TC 182/02.
No mesmo sentido, a direção da COHAB-ES em 29 de maio de 2009,
apresentou junto a esse Colendo Tribunal, documentação referente
à prestação de contas anual do exercício de 2008, tudo através do
OF/DPR/DAF/Nº 700/09 (documento em anexo), onde foi apresentado também como “Anexo XI – Demonstração da conciliação dos
saldos bancários 111129904 – Data Básica 31.12.2008”, o mesmo documento, acompanhada dos respectivos extratos das contas.
Como a seguir transcrito:
Data Básica: n30/12/08
[...]
Identificação/
Lançamentos

Saldo Razão
Saldo
Saldo do
em 30.12.2008 Razão após Extrato
Conciliação

Caixa Econômica Federal
(conta
Corrente) 3.6418-5
(...)
Caixa Econômica Federal
(conta Corrente) 3.64100
Como providência de praxe adotada pela COHAB/ES, foi apresentada a conciliação das contas bancárias, mas como os extratos das
contas em epígrafe já haviam sido apresentados na prestação de
contas parcial – 6º bimestre, e ainda por considerar que as contas
já demonstravam ausência de saldo, por falta movimentação, ao
apresentarmos a Prestação de Contas Anual foi inserido as contas
na demonstração, porém por um descuido dos técnicos da área contábil, não foram apresentadas as cópias dos respectivos extratos.
Ante todo exposto, acatando a solicitação da notificação em epígrafe, apresentamos a conciliação das contas contábeis 111129904 –
Data Básica: 31/12/2008, e os extratos das contas da CEF Agência
nº 167 nº 6.418-5 e 6.410-0, período 01/12/2008 a 31/12/2008,
em posições financeiras em 31/12/2008, comprovando, portanto a
ausência de saldos naquela data, como requerido.
Cabe destacar que trata de contas abertas para depósito de Garantia caucionária de obras localizadas no Município de Montanha e
Nova Venécia.
Destaca-se ainda, que em razão da falta de movimentação das
mesmas, da perda de seu objeto, a administração da COHAB-ES
requereu o encerramento das mesmas em 18/12/2009, OF/COHAB-ES EM LIQUIDAÇÃO Nº 1527, o que foi devidamente autorizado
pelo Ofício nº 015/2010/2010/Agência Beira Mar/ES de 13 de janeiro de 2010, cuja documentação estamos apresentando em anexo.
Da análise:
Os Justificantes anexaram às fls. 347/348 os extratos das contas
solicitadas confirmando que as mesmas não possuíam saldo bancário ao final de 2008. Às fls. 349 (verso) e 352 (verso) consta
documento informativo da CEF comprovando o encerramento das
respectivas contas em 26/02/2010.
Diante do exposto, consideramos atendida a notificação.
II – Remunerações a Receber – Item IV.1.1.2.1.3 – fls. 261
Dos fatos:
A conta “Remunerações a Receber” permaneceu inalterada durante
os exercícios de 2006, 2007 e 2008, apresentando o saldo de R$
1.041.511,18. Analisando o Balancete de dezembro/2008 (fls. 240)
identificamos que a conta citada encontra-se contabilizada no Ativo
Circulante, contradizendo sua contabilização no Balanço Patrimonial, onde está registrada no Ativo Não Circulante.
A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 1 – Das Características
da Informação Contábil, define em seu item 1.4 §1º:
1.4 – Da confiabilidade
§ 1º A veracidade exige que as informações contábeis não contenham erros ou vieses, e sejam elaboradas em rigorosa consonância
com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e na ausência de norma específica, com as
técnicas e procedimentos respaldados na ciência da Contabilidade,
nos limites de certeza e previsão por ela possibilitados.
Diante do exposto, foi sugerida a citação dos administradores para
que apresentassem esclarecimentos quanto ao conteúdo contabilizado na conta “Remunerações a Receber”, inalterado nos últimos
exercícios, e quanto a apresentação da referida conta no Balanço
Patrimonial como sendo de Longo Prazo, contrariamente a sua contabilização no Balancete de dezembro/2008, onde está registrada
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no curto prazo.
Da defesa:
Os Justificantes apresentaram suas justificativas às fls. 362/363,
relatando o seguinte:
“Em acolhimento ao solicitado, ESCLARECEMOS que o saldo no valor de R$1.041.511,18, registrado na conta “Remunerações a Receber” refere-se ao valor apurado pela COHAB-ES a receber da CAIXA, decorrente da administração temporária da carteira de crédito
imobiliário, vendida à Caixa Econômica Federal em 08/12/1998, nos
termos do que dispõe a cláusula 9ª do Instrumento Contratual de
Aquisição de Ativos e Outras Avencas nº 23767 firmado entre a
COHAB-ES, o Governo do Estado e a CAIXA, em dezembro/1998.
A partir do exercício 2004, a Caixa Econômica Federal suspendeu
o pagamento dos valores mensais correspondentes à remuneração
da COHAB-ES, alegando descumprimento de cláusula contratual,
ficando assegurado que a remuneração pelos serviços prestados
devera ser ajustada por meio de futuro ENCONTRO DE CONTAS, no
momento em que o ESTADO/COHAB concluísse a internalização dos
créditos habitacionais para a CEF, isto é, na data final do reposicionamento dos créditos.
Assim, diante da expectativa dos administradores de que a conclusão dos trabalhos de internalização da Carteira demandaria prazo
superior a 05 (cinco) anos, a empresa responsável pelos serviços
técnicos de contabilidade e de Auditoria Independente, em estrita
observância às normas contábeis, orientou no sentido de que o saldo registrado na conta “Ativo Circulante” fosse transferido para o
grupo “Realizável a Longo Prazo”.
Neste sentido, e considerando que o lançamento na forma explicitada não altera o resultado do Balanço Patrimonial, requeremos desde
já que os esclarecimentos sejam aceitos e por oportuno registramos
que estaremos dando ciência à liquidante da COHAB-ES,para que
adote os procedimento visando o acolhimento e ajustes nos exercícios seguintes.”
Da análise:
As justificativas apresentadas esclareceram que os valores contabilizados na conta “Remunerações a Receber” são relativos a remuneração por serviços prestados com pagamento suspenso até a
conclusão da internalização dos créditos habitacionais para a CEF,
que será feito pelo ESTADO/COHAB com previsão de conclusão de 5
anos. Com base nesse prazo de cinco anos foi feita a contabilização
no grupo do “Realizável a Longo Prazo”. Com relação ao fato de que
no balanço a conta está contabilizado no Longo prazo e no balancete, que foi utilizado para a elaboração do balanço, constar contabilizada no curto prazo, as justificativas foram no sentido de que tal
fato será dado “ciência à liquidante da COHAB-ES, para que adote
os procedimentos visando o acolhimento nos exercícios seguintes”.
Diante do exposto, entendemos como atendida a citação.
III – Imobilizado – Item IV.1.1.2.2.2 – fls. 264/265
Dos fatos:
Na análise da prestação de contas foi verificado que os “Bens em
Operação” tiveram uma variação de R$ 53.862,57, apresentando no
balancete de dez/2008 (fls. 86/87) um saldo de R$ 5.269.393,72
(R$5.227.636,39 em 2007), sugerindo incorporação de bens no período.
Entretanto, na análise do relatório de inventário de bens, apresentado às fls. 156/206, não foram identificadas aquisições registradas
com data dentro do período do exercício de 2008. Analisando ainda
o mesmo relatório, foi observado que o total geral do relatório (fls.
156/206), confrontado com o total de bens em operação, apresentado no balancete de dezembro/2008 (fls. 86/87), apresentava a
diferença de R$53.862,57, abaixo detalhada:
Bens em
Operação - 2008

Saldo
Saldo
Contábil – fls. relatório de
86/87
bens – fls.
156/206
69.388,59
69.767,36
306.992,81
265.194,57

Veículos
Computadores e
periféricos/BPV
Edificações
786.419,46
Terrenos
3.785.844,95
Maq. Utens. Equip. e 313.750,91
Móveis
Utensílios
5.979,24
Domésticos
Instrumentos e
1.017,76
ferramentas
Total
5.269.393,72

786.419,46
3.785.844,95
308.304,81

Diferença

(378,77)
41.798,24
0,00
0,00
5.446,10
5.979,24
1.017,76

5.215.531,15

53.862,57

O exposto acima tornou o relatório de inventario de bens (fls.
156/206) inútil para uma análise segura do ativo imobilizado.
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Diante desses fatos foi sugerida a citação da empresa para que
justificasse as diferenças encontradas entre o relatório de bens
(156/206) e os dados do balancete de dezembro/2008 (fls. 86/87)
e ainda a falta de detalhamento das aquisições realizadas no exercício de 2008.
Da defesa:
Os Justificantes apresentaram suas justificativas às fls. 364/365,
relatando o seguinte:
“Cabe registrar, senhores conselheiros, que as diferenças encontradas entre o relatório de bens citado e os dados do balancete
de dezembro/2008, decorrem de erros de registros e/ou registros
indevidos no relatório extra contábil do imobilizado da Companhia.
Assim informamos que ao obter à confirmação quanto à inconformidade dos dados, emitimos solicitação à atual liquidante da COHAB
-ES, no sentido de efetuar as devidas correções, tudo com objetivo
de proceder todos os ajustes necessários.
Ocorre que o trabalho para a regularização do relatório envolve atividade de localização física dos bens e lançamentos contábeis. Considerando a dificuldade na sua conclusão devido à grande demanda
de serviços, aliados à redução do ritmo de trabalho em função do
período de festas de final de ano e ainda em decorrência do período
de férias dos funcionários da empresa terceirizada, responsável pelos trabalhos da contabilidade da COHAB-ES, não foi possível concluir a regularização dos relatórios até a data definida para apresentação destas justificativas.
Assim, confiantes no entendimento dos técnicos deste respeitado
Tribunal, e considerando que até o prazo fixado nesta citação não
foi suficiente à conclusão dos trabalhos, requeremos neste ato, o
prazo de no máximo 30 (trinta) dias, para a juntada do Relatório
de Bens Patrimoniais do exercício/2008, por Categoria, visando à
substituição no processo relativo aquela prestação de contas.
Ainda mais, senhores conselheiros, registramos por oportuno que
com a realização dos trabalhos estaremos dando ciência à liquidante da COHAB-ES, para que adote os procedimentos visando o
acolhimento e ajustes nos exercícios seguintes, da empresa, favorecendo o processo de liquidação e extinção.”
Às fls. 604/607 os Justificantes complementaram suas justificativas,
relatando o seguinte:
[...]
“Assim como se verifica e a partir da data em que a administração
tomou ciência da situação apontada pela equipe técnica deste tribunal, no período da auditoria, foi solicitado a empresa terceirizada os
procedimentos de ajustes visando o equilíbrio das contas e conciliação com os dados dos relatórios.
Para o procedimento de ajustes foi levantado o inventário de todos
os bens patrimoniais – em uso e em desuso – o que culminou com
o lançamento e registro na contabilidade da Cia, estando devidamente demonstrado no relatório de bens por categoria apensado,
com indicação do número de registro do bem patrimonial, data de
sua aquisição e preço da compra, cujo saldo está conciliado com o
balancete de outubro/2010.
Fora também realizada a depreciação de todos os bens inventariados, separados por categorias de bens, com os montantes da depreciação acumulada por bem adquirido, com a intenção de detalhar de
forma mais consistente o saldo patrimonial da empresa.
Consignamos por fim que já no exercício de 2010, os bens patrimoniais da empresa apresentam lançados corretamente e registrados
segundo as normas técnicas da contabilidade.
Neste sentido, estamos através do presente apresentando a esse
Tribunal de Contas a documentação antes mencionada, de forma
a justificar as diferenças encontradas nos relatórios de bens, assim
como os relatórios contendo os dados registrados em conformidade
com o balancete da empresa.”
Da análise:
Os Justificantes anexaram às fls. 608/642 o balancete do período de
01/01/2010 a 31/10/2010, com destaque para a conta Ativo Permanente Imobilizado, Relatório de Bens por Categoria, emitido em
17/01/2011, e Resumo de Depreciação, emitido em 17/01/2011.
O Inventário é o procedimento administrativo que consiste no levantamento físico e financeiro de todos os bens móveis, nos locais
determinados, cuja finalidade é a perfeita compatibilização entre o
registrado contabilmente e o existente fisicamente, bem como sua
utilização e o seu estado de conservação. Durante a realização do
inventário é verificada a integridade do bem, a correta afixação da
plaqueta de identificação e se o bem está ocioso ou se apresenta
qualquer avaria que o inutilize.
Ressaltamos que, após a citação, os administradores responsáveis
tomaram as medidas necessárias a fim de realizar o inventário dos
bens patrimoniais, o que ocorreu em 2010, conforme documentos
apresentados. Entretanto, tal procedimento deve ser feito de forma
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periódica, normalmente as empresas realizam o inventário dos bens
no encerramento do exercício fiscal, ou seja, anualmente junto com
o encerramento das demonstrações contábeis.
Entretanto, o fato de ter realizado o inventário em 2010 não supre
a ausência da realização do inventário patrimonial em 2008, assim
como não foi possível, com base nos documentos apresentados,
esclarecer o objeto da citação, que foi o esclarecimento da diferença de R$53.862,57, apurada entre o relatório de bens e o saldo do
imobilizado apresentado no balancete de dez/2008, além das aquisições do período. Infelizmente, os documentos apresentados não
possibilitam a verificação dos saldos em 2008, tendo em vista que
se tratam de relatórios com posição em 2010, ou seja, envolvendo
lançamentos (possíveis aquisições e baixas) de 2009 e 2010, sem
ter sido enviada qualquer informação que esclareça quais lançamentos de acerto foram feitos e qual seria o saldo correto do imobilizado ao final de 2008, exercício objeto de análise neste Relatório
Técnico.
Diante do exposto, mantemos a irregularidade e recomendamos
que a empresa encaminhe o esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo do inventário físico patrimonial e o
valor registrado na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV
do artigo 107 deste Regimento, nas próximas Prestações de Contas.
IV – Ajustes de Exercícios Anteriores – Item IV.1.3.1 – fls. 269/270
Dos fatos:
Na análise da composição dos Prejuízos Acumulados no Balancete
de dez/2008, às fls. 246, foi verificado o saldo de R$ 36.399,13
contabilizado como “Ajustes de Exercícios Anteriores”.
Na análise dos documentos técnicos contábeis da COHAB, constatou-se que a empresa infringiu o art. 176, §5º, alínea “h” da Lei nº
6.404/76, tendo em vista que as notas explicativas, que complementam as Demonstrações Financeiras do exercício (fls. 208/212),
não indicavam os ajustes de exercícios anteriores.
O § 4º do art. 176 da Lei nº 6.404/76 estabelece que as Demonstrações Contábeis serão complementadas por Notas Explicativas para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. De acordo com a Lei, as notas explicativas deverão discriminar, com clareza e objetividade, os esclarecimentos necessários ao
correto entendimento do conteúdo das demonstrações contábeis,
abrindo a possibilidade para que informações diversas sejam também expressas adicionalmente àquelas demonstrações.
Foi sugerido que os administradores fossem citados a apresentarem
justificativas quanto a infringência ao §5º, alínea “h”, do art. 176
da Lei nº 6.404/76, mencionada acima, e a esclarecerem a que
se refere o valor de R$ 36.399,13, contabilizado como “Ajustes de
Exercícios Anteriores” (Balancete de dezembro/2008 - fls. 247).
Da defesa:
Os Justificantes apresentaram suas justificativas às fls. 366, relatando o seguinte:
“Em atendimento a solicitação quanto aos esclarecimentos do valor
registrado de R$36.399,13 (trinta e seis mil trezentos e noventa
e nove reais e treze centavos) na conta de ”Ajuste de Exercícios
Anteriores”,cumpre-nos esclarecer que o valor registrado decorre
de ajustes contábeis realizados por autorização do Conselho Fiscal
da Cia., devidamente demonstrado nos lançamentos registrados no
balancete, p.07, e pelas notas lançadas no livro razão nº 41, página
415 e 416, ANEXO II, cujo saldo, refere-se aos ajustes de contas
do ativo e do passivo de exercícios anteriores, e que estavam sem
perspectiva de exigibilidade ou realização há vários anos, decorrente dos longos anos de sua existência e pela natureza de suas
operações, como agente financeiro do SFH desde 1965, isto é há
mais de 40 anos de atuação.
Quanto ao fato da falta de publicação de Nota Explicativa, cabe
registrar que na oportunidade houve entendimento de que o saldo
apresentado, por ser de pequeno valor, não impactava de forma
significativa as demonstrações e sendo assim não era necessária
sua inserção das Notas Explicativas.
Vê-se então que o balanço patrimonial e o resultado apresentado
foram devidamente homologados pela assembléia geral de acionistas.”
Da análise:
As justificativas apresentadas são no sentido de que o valor de
R$36.399,13, contabilizado como ajustes de exercícios anteriores,
são relativos a “ajustes de contas do ativo e do passivo de exercícios
anteriores, e que estavam sem perspectiva de exigibilidade ou realização há vários anos, decorrente dos longos anos de sua existência
e pela natureza de suas operações, como agente financeiro do SFH
desde 1965”.
Às páginas 428/429 foi apresentado o razão da conta “Ajustes
de Exercícios Anteriores”, onde consta discriminadamente a composição do referido saldo, oriundo de “extorno de provisão de fé-
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rias” (R$49.361,27), “baixa de saldo remanescente ABC - Assoc.
Bras. de Cohab” (R$4.480,00), da “Fato Engenhar. Ltda – Jabaeté”
(R$2.132,66), da “CIDA S/A Terrapla Lagoa Jabaeté” (R$2.621,84),
“baixa saldo remanescente liquidação antecipada lançada em
2004” (R$6.817,70), da “Acta Eng. Ltda Orla Praia da Costa”
(R$15.306,37), de “sinistro por danos físicos” (R$2.104,06), da
“Avidepa - obra Praia da Costa” (R$19.429,95), da “Coenco com
eng ltda Santos Dumont” (R$3.338,24), da “Plano Ltda São Francisco” (R$5.357,20), do “Projeto Eldorado valor de correção monetária
apropriado de forma incorreta na data 27/02/2004” (R$75.980,48),
dentre outros.
Informam também que esses ajustes foram autorizados pelo Conselho Fiscal, entretanto, não foi apresentada a ata do Conselho Fiscal que autorizou tais ajustes.
Com relação a infringência ao art. 176, §5º, alínea “h” da Lei nº
6.404/76, tendo em vista que as notas explicativas, que complementam as Demonstrações Financeiras do exercício (fls. 208/212),
não indicavam os ajustes de exercícios anteriores, os justificantes
alegaram que “houve entendimento de que o saldo apresentado,
por ser de pequeno valor, não impactava de forma significativa as
demonstrações e sendo assim não era necessária sua inserção das
Notas Explicativas”.
Temos a esclarecer que o ditame legal, acima citado, define que as
notas explicativas devem indicar os ajustes de exercícios anteriores
e que na referida Lei 6.404/76 não consta exceções a aplicação
daquele dispositivo.
Diante da explicação e detalhamento dos lançamentos que compõe
o saldo de R$36.399,13, apesar de não ter sido apresentada a autorização para tais contabilizações, e levando em consideração que
tais divergências não constituíram dano ao erário, consideramos
atendida a citação. Entretanto, recomendamos que sejam observadas, na elaboração das demonstrações contábeis dos próximos
exercícios, as observações feitas neste item.
CONCLUSÃO:
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, chegamos
ao seguinte entendimento:
I - Depósitos Bancários a Vista – Item IV.1.1.1.1.1 – fls. 256/257 Notificação atendida;
II - Remunerações a Receber – Item IV.1.1.2.1.3 – fls. 261 – Citação atendida;
III - Imobilizado – Item IV.1.1.2.2.2 – fls. 264/265 – Irregularidade
mantida;
IV - Ajustes de Exercícios Anteriores – Item IV.1.3.1 – fls. 269/270
– Citação atendida e recomendação sugerida.
Levando em consideração que a irregularidade mantida para o item
III foi motivada por falhas no levantamento do inventário da empresa, sendo esta de natureza formal, não comprovando injustificado
dano ao erário, sugerimos que a documentação, apresentada na
Prestação de Contas Anual, seja considerada Regular com a ressalva, conforme disposto no inciso II do art. 59 da Lei Complementar
nº 32 de 14/01/1993.
Sugerimos que conste da Instrução Técnica Conclusiva recomendação para que os responsáveis pelo encaminhamento da Prestação
de Contas Anual dos próximos exercícios, observem as recomendações feitas nos itens III e IV desta Instrução Contábil Conclusiva.
Ressalta-se que a Instrução Contábil Conclusiva – ICC 10/2011 conclui opinando que a Prestação de Contas Anual seja considerada
regular com ressalva, conforme apontado à fl. 706, e sugere as
seguintes recomendações:
Item III – Imobilizado: Sugere-se a recomendação para que o Órgão encaminhe o esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo do inventário físico patrimonial e o valor registrado
na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV do artigo 107 da
Resolução 182/2002;
Item IV – Ajustes de Exercícios Anteriores – Sugere-se a recomendação para que em prestações de contas futuras o Órgão informe
em notas explicativas o detalhamento dos ajustes efetuados à conta
Ajustes de Exercícios Anteriores, assim como encaminhe cópia da
ata do Conselho Fiscal que tenha autorizado os ajustes efetuados.
Importante relatar que Instrução Contábil Conclusiva – ICC 10/2011
opinou pela exclusão da responsabilidade do Senhor Herbert Rogers
de Freitas (Diretor de Operações Comerciais), que apresentou suas
justificativas às fls. 589/594, esclarecendo que nenhum dos pontos
elencados (de natureza contábil) encontra-se entre as atribuições
decorrentes do cargo que ocupava, assim entendendo que o mesmo
estava dispensado de apresentar as justificativas para as quais foi
notificado e citado.
3 – Relatório de Auditoria (Processo TC 3844/2009)
Versam os autos sobre Auditoria Ordinária empreendida na Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo –
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COHAB, relativamente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
do Senhor Cláudio de Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente,
Senhora Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e Finanças, Senhor Herbert Rogers de Freitas - Diretor de Operações Comerciais e Senhor Paulier Storch Vasconcelos - Diretor de Projetos
e Obras.
Em face dos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico de Auditoria - RAO nº 172/2009 (fls. 37/71 e documentos de
fls. 72/339 – Processo TC 3844/2009 - Volume I), foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial ITI nº 956/2010, através da qual se concluiu opinando pela necessidade de citar os gestores acima elencados, conforme termos de citação relacionados no item 2 desta ITC
para que, nos prazos fixados pelo Relator, encaminhassem os esclarecimentos e justificativas que julgassem necessários no tocante
aos itens sob análise.
Ressalta-se que os responsáveis, senhores Cláudio de Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente, Senhora Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e Finanças e Senhor Paulier Storch Vasconcelos - Diretor de Projetos e Obras apresentaram suas justificativas
em conjunto, portanto o conteúdo dos esclarecimentos é idêntico,
motivo pelo qual as justificativas apresentadas pelos Diretores da
COHAB serão relatadas nessa manifestação conclusiva de forma
una.
3.1 Análise dos Indícios de Irregularidades
3.1.1 – Falta de ordenamento das páginas dos livros de atas (item
3.1 da ITI 956/2010).
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 100, incisos IV, V, VI,
VII da lei 6404/76.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente
Conduta: Permitiu que a atuação de seu subordinado com documentos de alta relevância sob sua guarda fosse contrária à norma
legal– omissão diante de situação que exigia sua atuação.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças
Conduta: Deixou de cumprir determinação expressa na lei quanto à
documentação sob sua responsabilidade – omissão diante de situação que exigia sua atuação.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3.1 da ITI
956/2010:
[...]
“ Analisando as Atas da Companhia, constatamos que suas paginas
não são numeradas, estão soltas sem uma seqüência lógica de um
livro.
Infringência: Artigos 100 incisos IV, V, VI, VII e da lei 6404/76.
Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para
qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:
IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais;
(...)
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração,
se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria;
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.
[...]
Justificativas Apresentadas
Os defendentes reconhecem que as atas das reuniões da companhia não se encontravam numeradas na data da auditoria, mas
alegam que as mesmas encontravam-se organizadas e datadas,
obedecendo rigorosamente a sequência lógica de apresentação mês
a mês, registradas e à disposição dos interessados para consulta.
Argumenta ainda a defesa que, como é público, nos últimos anos
a COHAB-ES enfrentou sérias dificuldades administrativas em decorrência do esvaziamento do seu quadro funcional, o que levou a
diretoria a priorizar os procedimentos mais importantes, mas em
contrapartida alguns procedimentos de controle ficaram comprometidos. Em sua defesa ressalta que a formalidade legal relatada não
impede o entendimento das atas por parte dos órgãos fiscalizadores
nem pela Sociedade de um modo geral, e que inexistem danos ao
erário público.
Conclui a defesa destacando que por ocasião do encerramento de
cada exercício, todos os Livros de Atas da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, foram numerados e encadernados, estando à disposição de todos os interessados. A fim de
reforçar sua defesa, os defendentes anexaram cópias de partes dos
livros citados acima (fls. 439 a 451).
Análise das Justificativas.
Na irregularidade apontada pela auditoria percebe-se claramente a
infringência à obrigatoriedade constante do texto legal. A sociedade anônima é obrigada a ter os livros comuns ao comerciante, os
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exigidos pela lei comercial, aqueles requeridos por leis especiais,
como os livros fiscais e os que registram obrigações previdenciárias
e trabalhistas, além dos obrigatórios pela sua legislação específica.
A Lei 6.404/76 traz, em seu Art. 100:
Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para
qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:
I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação: (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
a) do nome do acionista e do número das suas ações;
b) das entradas ou prestações de capital realizado;
c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição pela companhia;
e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.
II - o livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo
cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes;
III - o livro de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e o de
“Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas”, se tiverem sido
emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos
números I e II deste artigo;
IV - o livro de Atas das Assembléias Gerais; (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997)
V - o livro de Presença dos Acionistas; (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)
VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração,
se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria; (Redação dada pela
Lei nº 9.457, de 1997)
VII - o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 1º A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões
dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos
I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço,
cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários. (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)
§ 2o Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V
do caput deste artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros
mecanizados ou eletrônicos. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de
2011).
Redação anterior: § 2º Nas companhias abertas, os livros referidos
nos incisos I a III do caput deste artigo poderão ser substituídos,
observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos. (Redação dada pela
Lei nº 9.457, de 1997)
A lei societária distingue, no artigo 100 no qual são enumerados
os livros próprios da companhia, aqueles que têm caráter público e
aqueles que deverão ser preservados da vista de quem não tenha
um legítimo interesse em seu exame. No entanto, nota-se que toda
a história da entidade é registrada nesses livros, inclusive os atos
e fatos que possam interferir na vida de terceiros. Torna-se assim
altamente relevante a guarda cuidadosa e organizada de tais documentos, na forma do texto legal e de acordo com as boas práticas
administrativas e contábeis, sendo exatamente este o ponto relatado pela auditoria. No entanto, a defesa traz aos autos argumentos
de que tais documentos existiam e encontravam-se organizados,
permitindo sua análise e interpretação, restando apenas lançar
sua numeração e providenciar sua encadernação, situação sanada
posteriormente, conforme cópias anexadas à defesa, atendendo à
formalidade da Lei. Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.1.2 – Contratação sem licitação de serviços de Assessoria Jurídica
(item 3.2 da ITI nº 956/2010).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Conduta: Permitiu que fossem contratados serviços de Assessoria
Jurídica sem observar a obrigatoriedade legal de licitar – omissão
diante de situação que exigia sua atuação.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
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Conduta: Deixou de cumprir determinação expressa na lei quanto
à obrigatoriedade de realizar procedimento licitatório para contratação de serviços de assessoria jurídica.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3.2 da ITI
956/2010:
(...)
“ A empresa De Paula & França vem prestando serviço para a COHAB-ES desde 28/10/03 por contrato originado de processo licitatório
na modalidade de convite. Esse contrato foi prorrogado por 4 (quatro) vezes, ficando o seu valor global em R$ 102.597,02 (cento e
dois mil quinhentos e noventa e sete reais e dois centavos) ultrapassando o valor permitido para a modalidade convite.
Em 07 de agosto de 2007 foi assinado um contrato emergencial com
a mesma empresa, para prestação de serviços de natureza continua
de assessoria jurídica que expirou seu prazo máximo, (180) dias,
em janeiro de 2008. O serviço objeto do contrato é de natureza
contínua, portanto, previsível a sua administração, sendo oportuno
que se providenciasse processo licitatório antes do vencimento do
contrato anterior ao emergencial.
Não obstante os fatos relatados acima, a companhia contratou novamente a mesma empresa de Paula & França por mais seis meses
sem nenhum procedimento licitatório, conforme cópia do contrato
assinado em 17/01/08 (vencimento em 17/07/08).
Ressalta-se ainda, que desde setembro de 2006, a COHAB-ES conta
com os serviços de um profissional da área de direito, contratado
com a Associação Amigos dos Deficientes Físicos - AADF.
Infringência: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso
IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Art. 2º “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”
“Parágrafo Único: Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.”
(...)
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita
à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto
aos relativos:
(...)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de
informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48
(quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
Contrato 001/08 Processo 302/07 (Doc. 004)
Contratada: De Paula & França Advogados Associados
Objeto: Serviços de assessoria jurídica nas áreas pública, trabalhista, previdenciária, comercial, empresarial, civil, tributaria, administrativa e constitucional.
Valor: R$ 7.850,00 por mês
Prazo: 06 (seis) meses
Assinatura: 17/01/08
Administradores Responsáveis:
Diretor Presidente:
De 01/01 a 31/12/08 - Cláudio de Almeida Thiago Soares
Diretor de Administração e Finanças:
De 01/01 a 31/12/08 - Helena Zorzal Nodari”
Justificativas Apresentadas
Em sua defesa, os responsáveis argumentaram que, como regra, a
melhor solução é a manutenção de advogados contratados permanentemente mediante concurso público, e que a Administração só
deveria recorrer à contratação de profissional alheio a seus quadros
em face de causas específicas ou especializadas. No entanto, segundo os defendentes, o último profissional do quadro veio a falecer
em 1988, e diante do cenário de possível liquidação e extinção do
órgão, não poderia ser realizado concurso. Justifica ainda que a contratação, no caso de notória especialização (Art. 13, inciso V da Lei
8.666/93), não vinculada à obrigatoriedade da Licitação Pública, e
que inobstante ser ato discricionário da Administração a contratação
de advogado com notório saber jurídico, a Diretoria Executiva da
Companhia deliberou pela abertura de processo licitatório, a fim de
substituir o contrato em vigor que se encerraria em breve.
Os responsáveis continuam sua defesa afirmando que dois certames
licitatórios foram abertos com o objetivo de realizar a contratação
sob análise, mas ambos fracassaram. O primeiro por vício de ilegalidade, e foi anulado por recomendação da AGE. O segundo, após
recurso de licitante ao TCE-ES, este recomendou o sobrestamento
de ato, e posteriormente, sua anulação. Como, segundo os defen-
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dentes, o contrato emergencial em vigor estava expirando, o edital
de concorrência pública foi enviado à Procuradoria Geral do Estado
para consulta, que concluiu opinando que “(...) Para suprir a lacuna
decorrente do vencimento do prazo do contrato emergencial firmado com a sociedade de advogados De Paula e França, que por tratar-se de contratação excepcional (informação contida no ofício de
fls. 128) não pode ser prorrogada, a COHAB pode e deve proceder a
uma seleção simplificada para NOVA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,
coletando preços na forma acima recomendada, e firmando novo
contrato com prazo máximo de 6 meses, suficiente para a realização
de que tratam os presentes autos”.
Os defendentes seguem afirmando que, acolhendo as recomendações da PGE, e como o órgão não poderia ficar sem a devida assistência jurídica, a Administração procedeu à autuação do processo
de contratação e realizou consulta ao mercado com vistas a obter o
melhor preço, observando as formalidades dispostas no parágrafo
único do artigo 26 da Lei 8.666/93, dando publicidade ao aviso de
dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei supra,
e do extrato do resumo do contrato. Por tais motivos, os responsáveis afirmam não concordar com os auditores na afirmação de que
a contratação fora realizada sem o devido procedimento licitatório.
Concluem os defendentes que não houve má-fé por parte dos membros da Diretoria Executiva, no sentido de que todos os esforços
foram feitos no sentido de proceder à contratação de forma legítima
e com lisura.
Análise das Justificativas Apresentadas
A defesa argumenta que adotou todas as medidas para que a contratação ora analisada fosse levada a termo através do devido procedimento licitatório, fato que não ocorreu e foi relatado pela equipe
de Auditoria, contrariando o disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93. No entanto, um dos fatos narrados pela auditoria
é que o contrato em vigor era uma contratação emergencial de
180 dias, improrrogável, efetuada no exercício anterior, exatamente
para suprir o período em que deveria ocorrer, em tempo hábil, o
devido procedimento licitatório objetivando a regular contratação.
O referido contrato expirou em seu prazo máximo sem que o devido certame fosse levado a termo, e novo contrato emergencial foi
firmado com o mesmo prestador. Cumpre ressaltar que a mesma
empresa havia sido contratada anteriormente através de procedimento licitatório na modalidade convite, tendo sido prorrogado por
quatro vezes até seu valor global ultrapassar a modalidade utilizada, motivo pelo qual a Administração contratou emergencialmente
a mesma.
Parece evidente que houve tempo suficiente para que as medidas
necessárias ao devido certame licitatório fossem tomadas, uma vez
que a Administração tinha ciência da obrigatoriedade das mesmas.
Os Artigos 2º e 57, da Lei 8.666/93, citados pela equipe de auditoria
são claros em suas disposições quanto à obrigatoriedade de licitar e
também quanto à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
Não sendo bastante a Lei das Licitações, também a Carta Magna
traz a seguinte determinação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (Regulamento)
Observemos um pronunciamento do TCU:
Observe a necessidade de realização de licitação para as compras
efetuadas
no âmbito da Administração Publica, de modo a dar cumprimento
ao disposto
no art. 2o da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 5276/2009 Segunda Câmara
Não há o que discutir quanto à obrigatoriedade de licitar o serviço
em questão. Mais ainda, quando analisamos o dispositivo legal utilizado para contratar, segundo os próprios defendentes. Vejamos o
disposto no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93:
Art. 24 É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa oca-
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sionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento de situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;
Com base na leitura do dispositivo acima, não parece razoável o
argumento da defesa. É certo que um órgão não poderia abdicar
de serviços jurídicos, seja do quadro de servidores ou proveniente
de serviços terceirizados, observando-se os requisitos legais. Não
obstante, a Administração teve um prazo de 180 dias, vigência do
contrato emergencial supracitado, para solucionar a situação.
Ainda assim, os defendentes alegam que nesse período procuraram
contratar na forma da lei. Lançaram dois procedimentos licitatórios,
mas ambos foram anulados, um por recomendação da AGE e outro
por determinação do TCE. Tal fato não afasta a responsabilidade
dos dirigentes, levando-se em conta que a maioria dos problemas
ocorridos em licitações deriva da equivocada elaboração do ato convocatório, conforme leciona Marçal Justen Filho em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Dialética,
12ª edição, pág. 500):
Não seria exagero afirmar que os equívocos na elaboração dos editais constituem-se em fatores muito mais prejudiciais do que as
complexidades ou defeitos da Lei nº 8.666. Se esse diploma possui
defeitos, eles são potencializados em virtude de editais mal redigidos.
Na lição do eminente doutrinador, o resultado do edital mal elaborado é o surgimento de conflitos intermináveis, a exclusão de
licitantes idôneos, a desclassificação de propostas vantajosas, vícios
de ilegalidade, etc. Percebe-se assim estar prejudicada também a
alegada eficiência ressaltada pelos responsáveis (fl. nº 371), uma
vez que vícios presentes nos editais e não detectados pela assessoria jurídica estão diretamente relacionados pelos defendentes como
causa da não contratação de serviços jurídicos na forma prevista
pelos dispositivos legais. Ocorre que, em que pese o fato de não
estarem presentes os indícios de má-fé, conforme colocado pelos
responsáveis, não afasta a responsabilidade daqueles que devem
zelar pela boa administração pública, em consonância com os princípios e normas legais em vigor.
Pela exposição acima, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.3 – Extrapolação do limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira (item 3.3 da ITI nº 956/2010).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. Art. 31 § 2º da lei
8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Conduta: Permitiu que fosse inserida em certame licitatório cláusula que extrapolasse o limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira – omissão diante de situação que
exigia sua atuação.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha cláusula
que extrapolava o limite de exigência documental relativa à qualificação econômico-financeira, prevista em lei.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha cláusula
que extrapolava o limite de exigência documental relativa à qualificação econômico-financeira, prevista em lei.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3.3 da ITI
956/2010:
(...)
“ Os editais das concorrências de números 03, 04 e 05/2008 contrariam o que dispõe o Art. 31 § 2º da Lei 8666/93, uma vez que os
itens 3.5 a), 8.4 a2) e 18.3, exigência documental relativa à qualificação econômico-financeira, que extrapola os limites impostos pela
referida norma:
Item 3.5 (a) do Edital – “Comprovar que possui na data da entrega
das propostas, capital social realizado e registrado, de no mínimo
10% (dez por cento) do valor global da proposta”
(...)
Item 8.4 a.2) e – “Declaração que fornece garantia contratual uma
das modalidades de garantia prevista no art. 56 da lei 8666/93, e
referida no item acima, apresentando a opção juntamente com a
proposta de preços, ficando estipulado o valor equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta”.
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(...)
18.3 – Além da garantia antes referida, serão realizadas retenções
mensais, em dinheiro, correspondente a 2% (dois por cento) do
valor de cada fatura, conforme estabelecido no termo de contrato.
Infringência: Art. 31 § 2º da lei 8.666/93
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
“caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratação.
(...)      
§ 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.
1) CONCORRÊNCIA 03/08 (Doc.05)
Processo 512/08
Contrato 013/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 150 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alegre, Guaçui e São José do Calçado
Valor: R$ 3.654.812,66
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 014/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 190 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Ibatiba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire
Valor: R$ 4.742.384,07
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 015/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 80 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Boa Esperança, Divino São Lourenço e Irupi
Valor: R$ 1.859.485,22
Prazo: 08 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
2) CONCORRÊNCIA 04/08 (Doc.06)
Processo 514/08
Contrato 016/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alto Rio Novo e Barra de São Francisco
Valor: R$ 2.533.675,56
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 017/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 290 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis e
Pancas
Valor: R$ 5.435.593,31
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
3) CONCORRÊNCIA 05/08 (Doc.07)
Processo 513/08
Contrato 018/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 200 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Vila Pavão
Valor: R$ 5.280.464,13
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 019/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Pedro Canário e Pinheiros
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Valor: R$ 1.976.588,98
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
4) TOMADA DE PREÇO 005/08 (Doc. 08)
O edital de licitação Tomada de Preço 005/08 contraria o § 2º do
Art. 31 da Lei 8.666/93 em seus itens:
Item 08.02 b) Patrimônio liquido, igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor máximo estimado para esta licitação (o patrimônio liquido deverá ser comprovado através do Balanço Patrimonial,
apresentado conforme alínea anterior).
18.1 Para participação nesta LICITAÇÃO, será exigida a prestação
de garantia, nos termos previstos no item 08.02, letra “c” deste
edital;
18.2 O valor da garantia do contrato é de 5% (cinco por cento) do
valor global da proposta representado em moeda corrente ou em
titulos da divida pública, seguro-garantia ou ainda fiança bancaria,
nos termos declarados e apresentados conforme previsto na letra
“e” item 08.02 do edital.
Contrato 010/08
Contratada: Ricmman Construtora Ltda
Objeto: Construção de 19 unidades habitacionais e de implantação
de infra- estrutura urbana básica
Valor: R$ 450.263,25
Prazo: 90 dias
Assinatura: 06/06/08
Administradores Responsáveis:
Diretor Presidente:
De 01/01 a 31/12/08 - Cláudio de Almeida Thiago Soares
Diretor de Administração e Finanças:
De 01/01 a 31/12/08 - Helena Zorzal Nodari
Diretor de Projetos e Obras:
Período: 01/01/08 a 31/12/08 - Paulier Storch Vasconcelos”
Justificativas Apresentadas
As responsáveis afirmam, inicialmente, que todos os editais visando à contratação das empresas foram objeto de ampla divulgação,
tendo sido publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e
em jornal de grande circulação, sem que houvesse qualquer impugnação no prazo legal. Afirmam ainda que as exigências constantes
no edital e questionadas pela auditoria estão abarcadas pelo Art. 31
da Lei 8.666/93, e neste sentido citam Hely Lopes Meirelles:
“Nenhuma outra documentação deverá ser exigida, pois o legislador empregou deliberadamente o advérbio exclusivamente, para
impedir que a Administração, por excesso de cautela ou vício burocrático, condicione a habilitação dos licitantes à apresentação de
documentos inúteis e dispendiosos, que muitas vezes afastam concorrentes idôneos pela dificuldade de obtê-los”.
Afirmam ainda que as mesmas estão em consonância com a finalidade principal de um certame licitatório, que é a escolha da proposta comercial mais vantajosa para a Administração, evitando uma
contratação irregular e temerária, propensa a causar prejuízo ao
erário por sua inexecução total, parcial ou deficiente, que viriam a
gerar transtornos graves ao Órgão. Salientam ainda que as exigências relatadas pela auditoria foram razoáveis considerando o vulto
dos objetos licitados, e que se encontram em consonância com a
legislação e se mostram plenamente legítimas em face ao interesse
da Administração em selecionar empresa de comprovada solidez
financeira. Neste sentido citam um trecho de Marçal Justen Filho,
onde afirma que “a apuração da qualificação econômica financeira
não é, no campo das licitações, um conceito absoluto. (...) Não é
possível supor que “qualificação econômica financeira” para executar uma hidrelétrica seja idêntica àquela exigida para fornecer bens
de pequeno valor”.
Seguem os defendentes afirmando que as exigências de índices
contábeis mínimos e de capital social mínimo cumuladas com apresentação de garantia prevista em na minuta do contrato ocorreram
com a finalidade de resguardar o interesse público, e que se trata
de medida prevista legalmente e amplamente empregada na administração pública, e que a lei 8.666/93 deixa evidente no caput do
art. 31 a possibilidade de cumulação de índices contábeis (inciso I)
e de garantia (inciso III), não havendo qualquer sugestão de que as
exigências previstas nos distintos parágrafos sejam alternativas ou
reciprocamente excludentes.
Os responsáveis alegam ainda que o art. 37, XXI da Constituição
preconiza que o poder público deve assegurar que o contratado disponha não apenas de meios técnicos, mas também dos econômicos
financeiros para executar o objeto, e que a regra do artigo XXI da
CF não está a determinar que as exigências de qualificação técnica
e econômico financeiras devem ser mínimas, ou que a interpretação
do § 2º do artigo 31 da Lei 8.666/93 imponha obrigatoriamente a
alternância das exigências nele contidas, e que a cumulação de exi-
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gências (capital mínimo, índices de liquidez e seguro garantia) nos
casos de licitação de grande vulto, que é o caso, é recomendável,
para que se resguardem o interesse público.
Finalmente os defendentes concluem afirmando que não houve
ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e
ampla competitividade, e que houve um equívoco no relatório da
auditoria, ao afirmar que houve extrapolação do limite de exigência
documental relativa à qualificação econômico financeira, vez que
coube ao administrador, a partir da regra contida no art. 31 da lei
8.666/93 decidir no sentido de exigir das empresas participantes os
documentos previstos no edital. Repetem que não houve impugnação do Edital e recorrem no sentido de que a análise seja feita pelo
princípio da razoabilidade.
Análise das Justificativas Apresentadas
Os responsáveis afirmam que as exigências cumulativas de comprovação de capital mínimo, garantia contratual de 5% e garantia
adicional de 2% em cada pagamento estão abarcados pelo artigo 31
da Lei 8.666/93. Vejamos seus dispositivos:
Art. 31 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
caput e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratação.
§ 1º - A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá
que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência
de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 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.(g.n)
(...)
O texto legal traz claramente que as garantias exigidas não podem ser cumulativas, visto que o Legislador incluiu a conjunção
ou quando tratou das exigências a serem exigidas pelo licitante,
exatamente para evitar restrições à competitividade e permitir e
facilitar a busca pela melhor proposta. Neste sentido, vejamos o
que diz o TCU:
É ilegal a exigência simultânea, nos instrumentos convocatórios, de
requisitos de capital social mínimo e garantias para a comprovação
da qualificação econômico-financeira dos licitantes. E ilegal a exigência de comprovação de capital social devidamente integralizado,
uma vez que referida exigência não consta da Lei no 8.666/1993.
E vedada a exigência de índices contábeis não usualmente adotados
para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. A adoção desses
índices deve estar devidamente justificada no processo administrativo.
Acórdão 170/2007 Plenário (Ementa)
Em pronunciamento mais recente, o TCU voltou a enfrentar a mesma questão:
Abstenha-se de exigir, nos editais licitatórios a apresentação de patrimônio liquido mínimo, cumulativamente com a prestação da garantia prevista no art. 31, inciso III, da Lei no 8.666/1993, para fins
de comprovação de capacidade econômico-financeira, bem como a
prestação de garantia como requisito autônomo de habilitação, vez
que tal garantia, quando exigida, integra a qualificação econômicofinanceira.
Acórdão 1905/2009 Plenário
Adote providencias no sentido de não prever nos editais de licitação
exigência simultânea de garantia, na forma de seguro garantia ou
fiança bancaria e capital social ou patrimônio liquido mínimo como
requisitos de qualificação econômico-financeira, conforme estabelece o art. 31, § 2o, da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 1453/2009 Segunda Câmara (Relação)
Pelas decisões emanadas daquela Corte de Contas, não resta dúvida
quanto à ilegalidade da exigência cumulativa de capital mínimo e
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garantias para comprovação da qualificação econômico-financeira.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa de que as
exigências foram razoáveis considerando o vulto dos objetos licitados, citando trecho escrito pelo mestre Marçal Justen Filho, não há
argumento que resista aos limites impostos pela Lei. Neste sentido,
escreveu Marcos Rocha Furtado (fls. 199/200):
“Conforme o vulto e a complexibilidade do objeto a ser licitado, a
Administração irá definir os requisitos de qualificação econômicofinanceira, tendo sempre como parâmetro o art. 31 da Lei 8.666/93.
A lei delimitou o conjunto de elementos que garantam a qualificação
econômico-financeira.
Em primeiro lugar, deve-se observar que as exigências firmadas no
art. 31 são, de fato, o limite para que a Administração não estabeleça condições arbitrárias que poderiam comprometer a isonomia
dos concorrentes”.
O limite, portanto, é a lei. Não há o que falar em razoabilidade,
como solicitaram os responsáveis, se as exigências extrapolam o
limite estabelecido na legislação, deixando, portanto, de serem razoáveis comprometendo o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e ampla competitividade. O fato de
que os concorrentes não terem impugnado o edital, como afirmam
os responsáveis, não afasta a infringência legal das exigências nele
contidas, não havendo, nesta forma, equívoco da equipe de auditoria, como alegaram os mesmos.
Os defendentes ainda que o pode público deve, com base no art.
37, XXI da CF, assegurar-se de que o futuro contratado disponha
não apenas dos meios técnicos, mas também dos meios econômico-financeiro para executar o objeto contratado. Vejamos o que diz
o artigo supra:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (Regulamento).
O dispositivo constitucional é muito claro quando determina que
devam ser estabelecidas condições que assegurem a igualdade entre os concorrentes, nos termos da lei. E veio o regulamento legal,
através da Lei 8.666/93, que em seu artigo 31 diz que a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á ao
estabelecido no corpo da lei. Portanto, a Lei é o limite. Qualquer
exigência que extrapole o limite estabelecido, como é o caso em
análise, torna-se irregular e injustificável.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.4 – Falta de justificativa para exigência do nível de índice de
liquidez corrente e geral e endividamento em curto prazo (item 3.4
da ITI nº 956/2010).
Base legal: Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Conduta: Permitiu que fosse inserida em certame licitatório cláusula com exigência de índices contábeis sem a devida justificativa
– omissão diante de situação que exigia sua atuação.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha cláusula
com exigência de índices contábeis sem a devida justificativa, relativa à qualificação econômico-financeira, prevista em lei.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha cláusula
com exigência de índices contábeis sem a devida justificativa, relativa à qualificação econômico-financeira, prevista em lei.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3.4 da ITI
956/2010:
(...)
“ Os editais das concorrências números 03, 04 e 05/2008, contrariam o que dispõe o Art. 31 § 5º da Lei 8666/93, uma vez que, contém em seu item 8.4 a.1) exigência de índice de liquidez corrente,
geral e endividamento em curto prazo sem a devida justificativa:
item 8.4 a.1) A demonstração contábil deverá ser apresentada, da-
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tada e assinada pelo representante legal da empresa proponente
e do contador responsável. Serão habilitadas apenas as empresas
que atenderem, simultaneamente, às seguintes condições, desconsiderando-se qualquer numero resultante da segunda casa decimal
por arredondamento:
- Índice de liquidez Corrente maior ou igual a 2,0
- Endividamento em Curto Prazo menor ou igual a 0,5
- Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,5
A avaliação da qualificação econômico-financeira das proponentes
deve ser feita de forma objetiva, através do calculo dos índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados.
Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
§ 5º  A comprovação de boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
1) CONCORRÊNCIA 03/08 (Doc.05)
Processo 512/08
Contrato 013/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 150 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alegre, Guaçui e São José do Calçado
Valor: R$ 3.654.812,66
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 014/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 190 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Ibatiba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire
Valor: R$ 4.742.384,07
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 015/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 80 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Boa Esperança, Divino São Lourenço e Irupi
Valor: R$ 1.859.485,22
Prazo: 08 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
2) CONCORRÊNCIA 04/08 (Doc.06)
Processo 514/08
Contrato 016/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alto Rio Novo e Barra de São Francisco
Valor: R$ 2.533.675,56
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 017/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 290 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis e
Pancas
Valor: R$ 5.435.593,31
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
3) CONCORRÊNCIA 05/08 (Doc.07)
Processo 513/08
Contrato 018/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 200 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Vila Pavão
Valor: R$ 5.280.464,13
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 019/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Pedro Canário e Pinheiros
Valor: R$ 1.976.588,98
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Administradores Responsáveis:
Diretor Presidente:
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De 01/01 a 31/12/08 - Cláudio de Almeida Thiago Soares
Diretor de Administração e Finanças:
De 01/01 a 31/12/08 - Helena Zorzal Nodari
Diretor de Projetos e Obras:
Período: 01/01/08 a 31/12/08 - Paulier Storch Vasconcelos”
Justificativas Apresentadas
Segue abaixo a justificativa dos responsáveis:
Trata-se da alegação de suposta infringência ao artigo 31, § 5° da
Lei 8.666/53, no que tange a falta de justificativa para exigência do
nível de índice de liquidez corrente e geral endividamento em curto
prazo.
Estamos de acordo com o entendimento de que o dispositivo legal
é bastante claro ao determinar quanto a documentação relativa à
qualificação econômica financeira, ou seja:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
(...)
§ 10 A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá
que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada à exigência
de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
§ 5° A comprovação da boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada à exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação”. (Redação dada pela Lei n.
8,883, de 1994).
Ora, parece claro que o legislador, nos citados dispositivos, pretendeu deixar margem para que os índices solicitados fossem subjetivamente analisados em face das características do objeto licitado.
Não fosse assim, teria fixado quais seriam os índices admitidos (de
liquidez corrente, de liquidez geral, de insolvência, etc.) e estabelecido as alíquotas consideradas limítrofes, como fizeram no § 3°
do art. 31 e nos §§ 2° e 3° do art. 56 da Lei n. 8.666/93, os quais
determinam, em seus próprios termos:
“Art. 31. (...)
§ 3° O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente
à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a
atualização para esta data através de índices oficiais.
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde
que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
(• •)
§ 2° A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá
a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado
nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no § 3° deste
artigo. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
§ 3° Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato”.
(Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
Dessa forma, se esses índices estivessem limitados a uma unidade,
como pretendem alguns, o próprio legislador teria imposto esses
limites, como fez nos citados dispositivos.
No entanto, entendeu por bem deixar a questão dos índices contábeis ao arbítrio dos “compromissos que terá que assumir caso lhe
seja adjudicado o contrato”, como determina in litteris, o art. 31, §
1°, da Lei de Licitações. Esse mesmo legislador restringiu os índices contábeis apenas aos que podem ser considerados “usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao
cumprimento das obrigações decorrentes da licitação”, desde que
justificados nos autos do processo administrativo que deu origem
ao certame, nos termos do § 5° do citado artigo.
Quanto a falta de justificativa para a exigência da qualificação econômico-financeira das proponentes, que deve ser feita de forma
objetiva, através do caçulo dos índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados, cabe ESCLARECER que a ocorrência
pode-se ser caracterizada pela falta de atenção dos membros da
comissão de licitação, que não atentaram-se para a necessidade
de proceder a juntada da justificativa apresentada no processo de
mesmo objeto, e encerrado devido o resultado da licitação.
Percebemos pelos termos da citação que não foi dado ciência as
ilustres controladoras do procedimento licitatório, instaurado atra-
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vés do processo no 502/2008 - protocolo n° 136/2008 que resultou
no Edital de Concorrência Pública n° 001/2008, cujo aviso de edital
foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Éstado e
em Jornal de Grande Circulação no dia 10/03/2008, visando à contratação de empresa para a realização do mesmo objeto, qual seja
contratação de empresa para execução das obras de construção de
1000 (hum mil) unidades habitacionais e infraestrutura básica nos
municípios do Estado do Espírito Santo, cujas principais cópias do
processo procedemos juntada, através dos documentos constantes
do ANEXO V.
Ocorre que a referida licitação consagrou-se como DESERTA, conforme restou comprovado pela decisão registrada na ata da reunião
da Comissão Permanente de Licitação (RCL) do dia 24/04/2008 (em
anexo), cujo resultado a diretoria executiva acolheu, autorizando a
publicação do resultado no Diário Oficial da União do Estado e em
Jornal de Grande Circulação (cópia em anexo).
No entanto, durante os trabalhos da auditoria pelas técnicas do tribunal de contas, este fato, assim como o procedimento administrativo não foi disponibilizado, pelos técnicos da COHAB-ES, hoje em
liquidação.
Neste sentido, podemos assegurar que a análise dos técnicos do
Tribunal de Contas restou incompleta, vez que a justificativa para
a adoção dos índices contábeis a serem exigidos no Edital, foi devidamente formulada e apresentada na instrução do processo n°
502/2008, conforme despacho constante da folhas n° 66 a 68, cuja
cópia extraímos do referido processo e estamos requerendo seja
aceita na presente justificativa.
Como se verifica os índices adotados são os mesmos índices que
compuseram a licitação FRACASSADA, como se observa da folha n°
079 do Edital da Conc9rrência Publica n° 001/2008, mencionada.
É relevante registrar que a COHAB-ES, em razão da urgência de
proceder a contratação de empresas para a execução dos serviços,
decidiu pela abertura de novos procedimentos licitatórios de forma
urgente. Nesta operação de crédito a COHAB-ES atua na qualidade de AGENTE PROMOTOR do contrato de financiamento e repasse
dos recursos firmado no âmbito do programa PROMORADIA, fonte
garantidora dos pagamentos das obras, tendo essa a obrigação contratual de dar cumprimento aos prazos para realização dos desembolsos dos recursos, o que estava condicionado a efetiva execução
das respectivas etapas das obras e serviços a ser atestado pela
CAIXA.
Assim em razão do exíguo prazo para a realização de novo procedimento licitatório a administração da COHAB determinou que a nova
licitação fosse realizada como aproveitamento de elementos técnicos e formais constantes do procedimento anterior, ressalvados as
particularidades que por ventura viessem sofrer alterações.
Como pode ser constatado, na formalização de novo certame licitatório foram adotadas as seguintes providências, em razão das
seguintes justificativas:
Para favorecer o maior numero de empresas licitantes, as obras foram agrupadas, respeitado os contratos de financiamento e repasse
firmados com a CAIXA, além de favorecer a melhor logística para as
empresas construtoras, o objeto inicial foi agrupado, resultando na
publicação de 03 EDITAIS DE CONCORRÊNCIAS PUBLICAS — 03;
04 e 05/2008;
houve uma negociação com a CAIXA no sentido de melhorar os
preços fixados nas planilhas orçamentárias dos serviços, vez que
ficou constatado no processo anterior que as empresas declinaram
de participar do certame em razão dos preços unitários máximo
fixados para os serviços serem inexeqüíveis (e-mail das empresas
em anexo), o que resultou na instauração de novo processo, com o
prosseguimento do feito.
Assim, como pode-se confirmar, dos termos do edital das concorrências, os índices adotados na licitação permaneceram inalterados
para as licitações em comento, seguindo-se a mesma instrução do
procedimento anterior. No entanto, a única falha que ocorreu foi que
na instrução dos novos certames licitatórios, não foi procedida à
juntada a cópia do despacho que justifica a utilização destes índices,
uma vez já fixado pelos gestores da empresa.
Cumpre ressaltar ainda, que em todo procedimento licitatório da
COHABJES, eram adotados minutas de Editais padrão, elaborados
pela Comissão de Licitação-RCL, a partir de modelo adotado pelo
IOPES/DER/PGE. No entanto, a partir da definição do objeto, os editais eram adequados, ajustando-se as clausulas especificas, quais
sejam: o objeto, valor, prazos, dentre outros itens específicos. Posteriormente, os Editais eram devidamente examinados e aprovados
pela então Assessoria jurídica da Companhia, e em última instância
aprovados pela autoridade competente, e devidamente homologado
pela Diretoria Executiva, como estabelece o estatuto social;
Cabe ainda destacar quanto à tese doutrinária aplicada, que vai
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de encontro ao pensamento do legislador mestre das licitações, no
sentido de que os índices contábeis devem ser valorados de acordo
com o ramo das atividades desenvolvidas por uma empresa.
Os administradores da empresa, apoiados no pensamento dos doutrinadores posicionam-se que para a contratação do objeto licitado,
devem consideram como o índice ideal, acima de 1,5, admitindo-se,
inclusive, índices superiores a 2,00.
Uma empreiteira de obras que tem contratos por longo prazo e depende de um capital de giro próprio para financiar as atividades que
serão pagas posteriormente pelo Poder Público precisa ter uma capacidade financeira maior, uma vez que financia e não é financiada.
No entanto, os autores, em estudos patrocinados pela FGV e pela
FEA-USP,(nos apêndices de suas contabilidades introdutórias, concordam que “em geral considera-se bom o cociente de 1,5 para
cima” (Apud ALMEIDA e FAVARIN, 2003. p.16).
Assim também tem se considerado na jurisprudência pátria, como
se assiste no julgado do Tribunal Pleno do TCU, nos autos do Processo TC010.739/92-0, em que se decidiu, citando a doutrina contábil,
aceitar-se o índice de 1,5 exigido no certame, considerando-se, in
verbis:
“Sobre o assunto em comento: I - o Professor Hilário Franco entende que: a) o quociente de liquidez corrente ou comum é considerado normal quando atinge cerca de 200% (2,00), podendo,
no entanto, variar de acordo com o tipo de empresa, o ramo de
atividade e a política de vendas” (Estrutura, análise e interpretação
de balanços. 1989, p. 149).
No presente caso, estamos diante de duas licitações voltadas para
a construção civil, em que se objetiva contratar execução de rede
elétrica e cabeamento estruturado em prédios da administração pública estadual. Naturalmente, empresas que prestam este tipo de
serviço não se enquadram naquelas dispostas pela doutrina, como
as que detêm retorno de seus investimentos muito rápido, como é o
caso dos supermercados, em que os produtos têm menor valor, e os
pagamentos costumam ser à vista. Só para este tipo de comércio, a
doutrina admite que uma empresa, em boa saúde financeira, possa,
ainda assim, sustentar um índice de liquidez corrente igual a 1,00.
Nos demais casos, de empresas prestadoras de serviços ou industriais, estes índices devem girar, segundo a doutrina corrente, pelo
menos em torno de 1,5. Ora, este é exatamente o índice exigido nas
licitações em comento.
Ademais, em sede de pedido liminar como este pleiteado, deve-se
demonstrar o fumus boni iuris, definido por Humberto Theodoro
Júnior, como “a plausibilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança” (Curso de Direito Processual Civil. V.
II., 36. aí, 2004, p. 360). Dever-se-ia, portanto, neste caso, comprovar ou ao menos mostrar indícios de que o índice de 1,5 exigido
realmente não condiz com o objeto licitado, falta esta detectada na
exordial em comento, bem como pelo Egrégio Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, em julgamento de caso análogo, que lembro in
verbis:
“Afirma o impetrante, ora apelante, que o índice de liquidez geral
no equivalente a 1,5, exigido no item 1.5.4 do Edital n. 48/2004,
relativamente à comprovação da qualificação econômico-financeira
da empresa licitante, relativo ao processo de licitação na modalidade tomada de preços, afronta a disposição inserta no art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal, por não ser indispensável a garantia
do cumprimento das obrigações, bem como o art. 31, ,§ 5° , da Lei
n. 8.666/93 (...).
(...) ao contrário dos argumentos traçados pela apelante, não se
encontra nos autos qualquer elemento de convicção a demonstrar
que o famigerado índice de liquidez geral adotado pela municipalidade apresenta-se irrelevante frente à sua finalidade de certificar a
capacidade do adjudicatório para executar o contrato, não havendo falar, de pronto, em comprometimento dos princípios da isonomia e da competitividade”. (Apelação no Mandado de Segurança n.
1.0027.05.049425-4/001)
Nesse caso, também, não se encontram, nos autos, tais elementos
de convicção, que seriam capazes de fundamentar a concessão da
segurança pleiteada”.
Por fim, tem-se que o objetivo do dispositivo legal da exigência de
índices contábeis só poderá ser uma: o cuidado para a plena satistafação e a preservação do interesse público, dever primeiro dos
entes públicos que, ao assim procederem, estão a dar cumprimento
ao comando constitucional esculpido no caput do artigo 37 da CF,
que lhes exige a estrita observância, em seu rigor, dos princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiência, dentre os requisitos consagrados no texto da nossa
constituição.
Enfim Senhores Conselheiros, como está fartamente comprovado,
a administração observou todo o rito processual e seguiu todas as
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normas basilares estabelecidas na licitação pública, estando devidamente comprovada a preocupação com o ato formal da licitação,
registrando, tão somente neste item um lapso da comissão de licitação de não proceder a juntada da justificativa dos índices aplicados,
vez que fora apresentado no procedimento licitatório anterior, de
mesmo objeto, cuja documentação estamos apresentando por meio
dos documentos juntados através do ANEXO V (copia do edital de
concorrência publica n 001/2008) e dos documentos juntados no
ANEXO VIII (copia do edital de concorrência publica n 005/2008),
que se comparados pode-se confirmar que foi reproduzido o mesmo
Edital e adotado os mesmos índices, e a seguir transcritos:
(...) índice de liquidez corrente maior ou igual a 2,0; endividamento
em curto prazo menor o igual a 0,5; índice de liquidez geral maior
ou igual a 1,5.(...)
Requer por fim, que os apontamentos relativos a este item não
caracterizam qualquer irregularidade, conforme devidamente comprovados pela documentação ora anexada, e que as justificativas
apresentadas sejam acatadas como saneadoras.
Análise das Justificativas Apresentadas
Nos processos licitatórios citados acima, a equipe de auditoria considerou irregular a exigência constante do edital que estabeleceu
valores de índices contábeis mínimos (índices de liquidez corrente
e geral e de endividamento geral) sem justificar a exigência dos
valores, o que afrontaria o disposto no § 5º do artigo 31 da Lei
8.666/93.
Já o responsável, em sua defesa, alega que essa exigência é questão de mérito administrativo, e que o legislador pretendeu nos citados dispositivos, deixar margem para que os índices solicitados
fossem subjetivamente analisados em face das características do
objeto licitado, e que se fez necessária em virtude dos valores a
serem despendidos na contratação. Afirmam ainda que o objetivo
legal da exigência dos índices contábeis é a plena satisfação e a
preservação do interesse público.
O artigo 31, § 5º, é claro ao exigir que o estabelecimento de índices
contábeis previstos no edital seja devidamente justificado em processo administrativo. Os responsáveis alegaram que a concorrência
001/2008, que restou deserta, continha a justificativa cuja falta foi
apontada como irregularidade pela auditoria (fl. nº 388), e juntaram cópia à justificativa, através do anexo V (fls. 500 a 502), e que
por uma falha interna e pela urgência, não foi juntada a justificativa dos índices contábeis aos editais apontados pela auditoria, cujo
objeto era o mesmo da concorrência 001/2008, mas que os índices
permaneceram idênticos.
Quanto aos índices adotados pela COHAB, o TCU, por meio do Acórdão n° 779/2005, cita interessante argumentação proveniente do
Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, conforme
transcrição abaixo:
14.2.1 Quanto à existência de cláusulas contidas no edital que, em
tese, frustraram o caráter competitivo da licitação, preconizado pelo
art. 3º da Lei 8.666/93, transcreve-se trecho da peça vestibular
daquele Parquet, informando sobre valores médios verificados no
ramo de atuação empresarial de obras rodoviárias:
“A exigência que a empresa, para ser habilitada, teria que ter como
Índice de Endividamento IE valor igual ou inferior a 0,25 é a mais
excludente, pois, na maioria das licitações a exigência fica no valor
de igual ou inferior a 0,6. (...) (fls. 35).
A Revista Exame publica periodicamente índices das maiores empresas do Brasil. E quase nenhuma delas possui índice de liquidez
corrente igual ou superior a 2,0. A maior parte possui índice em
torno de 1,2. (...) (fls. 36)
Enquanto que o normal seria um índice de liquidez corrente de 1,2
a 1,5, a licitação exigia 2,0. Segundo o Senador Ruy Barcelar, que
trabalhou no projeto da Lei. N.º 8.666, as maiores empresas do Rio
Grande do Sul e nacionais possuem, como média, o índice de 1,2
como liquidez corrente.’ (fls. 37)
Percebe-se aqui, ao analisarmos o acórdão supra, que aquela respeitável Corte de Contas considerou elevado o índice de liquidez
corrente igual ou maior que 2, o que pode restringir a participação
no certame licitatório. Pior ainda, quando o mesmo não é acompanhado das devidas justificativas. Quanto à ausência das mesmas,
pronunciou-se também o TCU:
Garanta que o processo administrativo da licitação contenha justificativas técnicas dos índices contábeis que se prestarão a avaliar a
situação financeira das empresas licitantes, em conformidade com
o art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/1993.
Acórdão 2553/2007 Plenário
Ficou evidente, pela própria justificativa, configurada a irregularidade apontada pela auditoria, visto que nos certames apontados, não
existiam as justificativas para a adoção dos índices contábeis para
fins de habilitação econômico-financeira, conforme determina o art.
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31, § 5º da Lei 8.666/93. Diante de todo o exposto, e considerando
que os valores adotados possam ter restringido a participação de
outros concorrentes em condições de ofertar o objeto pretendido, o
que certamente traria benefícios ao erário, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.1.5 - Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra
o caráter competitivo da licitação. (item 3.5 da ITI nº 956/2010).
Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88, e Art. 3º. §
1º, inciso I da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Conduta: Permitiu que fosse inserida em certame licitatório Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra o caráter
competitivo da licitação. – omissão diante de situação que exigia
sua atuação.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha Cláusula
Condicionante que compromete, restringe e frustra o caráter competitivo da licitação.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
Conduta: Realizou procedimento licitatório que continha Cláusula
Condicionante que compromete, restringe e frustra o caráter competitivo da licitação.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3.5 da ITI
956/2010.
(...)
O item 8.4 a 2) d. dos editais de concorrência 03, 04 e 05/2008
contrariam o Art. 37, inc. XXI, da CF/88., posto que exige “Comprovação de ter efetuado garantia de participação, no valor equivalente
ao percentual de 1% (um por cento) do valor global da Obra, nas
seguintes modalidades”:
(...)
2) d. O depósito da garantia de participação deverá ser efetuado
até o 5º (quinto) dia útil antes da data de entrega da proposta na
Comissão de Licitação e sua devolução ocorrerá após o 5º (quinto)
dia em que ocorrer a adjudicação do objeto ao vencedor, mediante
a assinatura do respectivo contrato.
Todos os documentos de habilitação devem estar dentro de um dos
envelopes da empresa licitante, que deverá estar fechado e indevassável até a abertura da proposta. A lei 8666/93 não prevê outro
momento para a entrega de documentos habilitatórios e ainda proíbe tal procedimento através do seu artigo 3º, § 3º onde é garantido
o sigilo do conteúdo das propostas até a sua abertura.
A exigência da garantia de participação antecipada, propicia que
as empresas interessadas, ao terem certeza de que somente elas
poderão participar da licitação, entrem em acordo definindo tanto a
vencedora quanto o preço a ser contratado.
Nas concorrências nº 003, 004 e 005/2008 a empresa vencedora
(Estrutural Engenharia e Montagens Ltda) foi a única que apresentou a caução para garantia da proposta no prazo estipulado pelo
edital e apresentou sua proposta com o valor de 100% do preço
fornecido pela COHAB.
Na Concorrência 05/2008 protocolaram os envelopes da concorrência as empresas SM Construção e Montagem Ltda e Estrutural
Construtora Ltda, entretanto a empresa SM havia feito o deposito
da caução fora do prazo estipulado no edital, conforme registrado
na Ata de Reunião do edital em 09 de julho de 2008 (Doc.07 a).
Em 15 de julho de 2008 a empresa SM Construção e Montagem Ltda
requereu a desistência da fase habilitatória e foi declarada vencedora do certame a empresa Estrutural Engenharia Ltda (Doc.07 b).
Verificamos diante destes fatos que a exigência da apresentação da
garantia da proposta antecipada pela COHAB, alem de não ter trazido nenhum beneficio para a Administração Pública, restringiu a participação de pelo menos mais uma empresa no certame licitatório,
o preço contratado poderia ter sido diminuído com a participação de
outras empresas, uma vez que o contrato se fez pelo preço máximo
fornecido pela COHAB.
Infringência: Art. 37, inc. XXI, da CF/88 e Art. 3º. § 1º, inciso I da
Lei 8666/93.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
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de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
Por isso, o inc. III do art. 31 é inconstitucional. Além do mais, não
acrescenta qualquer vantagem ou beneficio à Administração. Existe, ainda, evidente incompatibilidade entre o inc. III e o espirito da
Lei, retratado no art. 32. § 5º.
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
§ 5o  Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo,
prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes
a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
A exigência da apresentação da garantia da proposta antes da data
marcada pra abertura dos envelopes infringe o artigo 3º. § 1º, inciso I da Lei 8666/93.
Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato;
1) CONCORRÊNCIA 03/08
Processo 512/08
Contrato 013/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 150 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alegre, Guaçui e São José do Calçado
Valor: R$ 3.654.812,66
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 014/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 190 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Ibatiba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire
Valor: R$ 4.742.384,07
Prazo: 10 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 015/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 80 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Boa Esperança, Divino São Lourenço e Irupi
Valor: R$ 1.859.485,22
Prazo: 08 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
2) CONCORRÊNCIA 04/08
Processo 514/08
Contrato 016/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alto Rio Novo e Barra de São Francisco
Valor: R$ 2.533.675,56
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 017/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 290 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis e
Pancas
Valor: R$ 5.435.593,31
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
3) CONCORRÊNCIA 05/08
Processo 513/08
Contrato 018/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 200 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Vila Pavão
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Valor: R$ 5.280.464,13
Prazo: 12 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
Contrato 019/08
Contratada: Estrutural Construtora Ltda
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Pedro Canário e Pinheiros
Valor: R$ 1.976.588,98
Prazo: 06 meses a partir da assinatura da OS
Assinatura: 08/08/08
4) TOMADA DE PREÇO 005/08
O edital da licitação da Tomada de Preço 005/08 contraria o Art. 37,
inc. XXI, da CF/88 uma vez que o Item 8.02 c) esta em desacordo
com a referida norma, quando exige “Comprovação de ter efetuado
Garantia de Participação na Licitação, em valor equivalente a no mínimo 1% (um por cento) do valor citado no subitem 9.6, conforme
as seguintes modalidades”:
C1) Caução em dinheiro, ou em Títulos da Divida Publica, sendo
estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
Contrato 10/2008
Contratada: Ricmman Construtora Ltda
Objeto: Construção de 19 unidades habitacionais e de implantação
de infraestrutura urbana básica
Valor: R$ 450.263,25
Prazo: 90 dias
Assinatura: 06/06/08
Administradores Responsáveis:
Diretor Presidente:
De 01/01 a 31/12/08 - Cláudio de Almeida Thiago Soares
Diretor de Administração e Finanças:
De 01/01 a 31/12/08 - Helena Zorzal Nodari
Diretor de Projetos e Obras:
Período: 01/01/08 a 31/12/08 - Paulier Storch Vasconcelos
Justificativas Apresentadas
Segue abaixo a justificativa dos responsáveis:
Trata-se da Citação por suposta infringência ao artigo 37, inc. XXI,
da CF/88 re Art. 3°. § 10, inciso I da Lei 8666/93, no que tange a
existência de Cláusula condicionante que compromete, restringe e
frustra o caráter competitivo das licitações.
De acordo com os auditores a exigência da apresentação da garantia da proposta antecipada pela COHAB, além de não ter trazido nenhum benefício para a Administração Pública, restringiu a participação de pelo menos mais uma empresa no certame licitatório, e que
O\ preço contratado poderia ter sido diminuído com a participação
de outras empresas, uma vez que o contrato se fez pelo preço máximo fornecido pela COHAB, entendendo que tal prática compromete
o caráter competitivo do certame.
Em principio, cabe destacar que nos editais de licitação da COHAB-ES, é facultado a todos os interessados a apresentação da prestação de garantia de participação, tendo como objetivo principal
tão somente facilitar a participação das empresas interessadas no
certame, pois ao protocolizarem com antecedência a comprovação
de garantia evitando dessa forma a habilitação da empresa participante pela simples ocorrência de um mero erro de ordem formal.
Assim, tal procedimento visa evitar que a empresa seja inabilitada
no momento de sessão Pública de Recebimento e Aberturas dos
Envelopes , até porque o objetivo principal da COHAB-ES é a realização do melhor contrato possível, obtendo a melhor qualidade,
pagando menor preço, enfim, garantindo o estrito cumprimento do
interesse público e a ampla competitividade entre os licitantes.
Quando a empresa interessada apresenta a comprovação de garantia dá proposta juntamente com os documentos de habilitação,
a Comissão de Licitação recebe e promove sua análise juntamente
com os demais documentos, sendo que uma eventual desconformidade com o Edital ensejara de pronto, a inabilitação da interessada
para prosseguir nos demais atos do certame.
Aliás, não há como interpretar tal faculdade que é dada a todo interessado, cómo comprometedora do caráter competitivo ao certame,
pois seu objetivo é justamente o contrário, facilitar e ampliar a cada
dia o número de participantes, obviamente, tratando todos de forma isonômica.
Outro fato que deve ser sopesado é o de que não há registro de
nenhuma inabilitação por apresentação de garantia de manutenção
de proposta apresentada fora do prazo e tampouco de impugnação
de Editais por tal exigência.
Ora, data máxima vênia, a alegação da auditoria de que a prévia
exigência de garantia de participação mostra o caráter competitivo
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do certame, pois poderia gerar acordos entre os licitantes e não
se ampara em nenhum fundamento fático ou legal, até porque a
lei preserva o sigilo da proposta e não do proponente. Ademais,
a legislação que rege as licitações e contratos administrativos não
fixa o momento para apresentação das garantias deixando que sua
estipulação seja decidida a critério do administrador.
Quanto a COHAB-ES ter consignado cumulativamente, exigências
de Capital Social/Patrimônio Liquido e Garantia de Participação, o
permissivo legal pode ser encontrado justamente no dispositivo que
afirmou-se ter sido infringido.
Veja-se o que diz, à luz do § 2° do art31 lei 8.666/93.
Art. 31 A documentação relativa à qualificação econômica financeira
limitar-se-á:
- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no
“caput” e § lº do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratação. (grifo nosso).
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá
que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência
de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. [Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
§ 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 § 1’2 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.
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei no
8.883, de 19,24)
§ 6º (VETADO)
§ 6° (Vetado).(Redação dada pela Lei n° 8883, de 1994)
Percebe-se que, para qualificação econômica-financeira do licitante
o legislador federal previu as exigências feitas, portanto as mesmas
não são estranhas à legislação licitatória.
Enfatiza o legislador:
O seguro garantia a que alei se refere (art. 31, III) tem o viso de
demonstrar a existência de um mínimo de capacidade econômicofinanceira do licitante para efeito de participação no certame e sua
comprovação condiz com a fase de habilitação. Uma vez considerada habilitada a proponente, com o preenchimento desse requisito
(qualificação econômico-financeira), descabe à Administração, em
fase posterior, reexaminar a presença de pressupostos dizentes a
etapa em relação à qual se operou a preclusão.
E embora tenha se utilizado da palavra garantias no parágrafo 2° do
art.31, quando é afirmado ser possível estabelecer a exigência de
capital mínimo ou de garantias, na verdade, tal conector foi mal colocado na redação do comando legal, eis que incoerente com a parte
final do artigo, ipisis litteris, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico- financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
Percebe-se nitidamente a diferença entre as exigências dispostas
inclusive no comando legal analisado. Então a melhor interpretação a ser dada ao comando é a de o “ou” ali inserido, na verdade,
não detém idéia de exclusão. Até porque é público e notório que a
exigência de capital mínimo e a exigência de garantia da proposta

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014
possuem finalidades muito distintas.
Em suma, o Capital Social/Patrimônio líquido visa comprovar a boa
situação financeira da empresa, em termos de capacidade para assumir os ônus financeiros que lhe serão impostos na contratação.
A garantia de participação visa criar uma vinculação de maior seriedade e consistência entre a proposta apresentada e a seqüência do
procedimento licitatório, evitando desistências ou não cumprimento
de condições apresentadas pela licitante, antes mesmo da fase de
adjudicação.
Assim conceitua a garantia da proposta o jurista Carlos Pinto Coelho
Motra:
A garantia de 1% do valor estimado do objeto da contratação, prevista no inciso III deste artigo como componente facultativo da qualificação econômico-financeiros, é criticada por muitos. Embora em
principio tenha concordado com tais criticas, observei que a pratica
das licitações vem consagrando-a como meio de incrementar a consistência das propostas e diminuir a inadimplência de adjudicatários.
Sobre a finalidade da garantia de proposta Joel de Menezes Niebuhr
disserta:
Essa terceira garantia, prevista no inciso III do artigo 31 da Lei no
8666/93, deve. ser-- prestada por todos os licitantes como condição
para participarem da licitação. No entanto, a garantia do inciso III
do artigo 31 de lei 8666/93 ão é a garantia do contrato. Trata-se de
garantia paia participar da çitação, que é condição de habilitação.
O licitante que desistir de sua proposta durante a licitação perde tal
garantia”.
Acerca da matéria transcrevemos a seguir a decisão do TJ/ES Agravo de Instrumento: AG 24069004224 ES 024069004224
Relator(a): ELPÍDIO JOSÉ DUQUE
Julgamento: 25/04/2006
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Publicação: 25/05/2006
“Decisão Monocrática
Andamento do processo
Decisão
Trata-se de agravo de instrumento em razão do indeferimento da
liminar em mandado de segurança no sentido de não afastar as
exigências contidas na cláusula terceira, (tens 3.1.10 e 3.1.18, Seção 2 do edital no 001/2006 de concorrência internacional Projeto
Águas Limpas/Cesan às fis. 52 e seguintes. Alega o agravante que
a decisão agravada não deve persistir, pois mantêm a ilegalidade do
já citado edital ferindo princípios que norteiam o procedimento licitatório, em especial, os da legalidade, da ampla competitividade e
da igualdade, sendo que este último inserto no art. 37 XXI da Constituicão Federal, na medida em que restingem a participação no
certame. Afirma que a primeira ilegalidade é a da exigência de habilitação técnica do proponente denominada atestado de empresa
a segunda é a exigência de caução antes da fase de habilitação.
Para tanto junta julgados do Judiciário Capixaba às fis. 39/51. Pugna pelo deferimento de efeito ativo. É o relatório. Decido. Em que
pese os aspectos articulados pela agravante, não vislumbro o principal requisito ensejador do efeito por ela requerido, qual seja, a
fumaça do bom direito, aspecto verificado pela ilustre magistrada
de piso quando da prolação da decisão recorrida. É bem verdade
que na profundidade de cognição que comporta a espécie não há
que se perquirir exaustivamente a existência do direito alegado.
Contudo, há que haver pelo menos uma fumaça dele. Quanto à alegada ilegalidade da exigência do denominado atestado de empresa,
como bem alinhavado na decisão agravada, já posicionamento jurisprudencial no sentido de que a exigência é pertinente consoante
Resp 172199/SP, citado na própria decisão, além do Resp 361736 e
do a seguir: ADMINISTRATIVO LICITAÇAO COMPROVAÇA0 DE IDONEIDADE TÉCNICA DA EMPRESA EXIGIBILIDADE. 1. Na licitação,
é exigível o atestado de comprovação de qualidade técnica da empresa licitante Precedentes desta Corte. 2. Licitação finda (ART. 30,
INCISO I 10, DA LEI 8.666/93) há tempos, prejudicando o prosseguimento da ação. 3. Recurso a que se nega seguimento por perda
de objeto. Já no que tange à exigência de caução esta também é
possível. Celso Antônio Bandeira de Melo em sua obra Curso de Direito Administrativo, 19a Edição, p. 553 _ prescreve a possibilidade
de garantia consistente em caução em dinheiro, em títulos dívida
pública, seguro-garantia ou, então em fiança bancária... Portanto
perfeitamente possível a exigência em questão que em nada arranha os princípios da legalidade e da competitividade do certame.
Tudo consoante o art. 31, III da Lei 8.666/93. Apesar da agravante
invocar tantos princípios administrativos, não invocou outros como
o da razoabilidade, proporcionalidade e da Supremacia do Interesse
Público. Ora, sendo o objeto licitado respeitável, há amparo inclusive constitucional no sentido de que a administração se resguarde
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na contratação de licitantes que efetivamente minimizem o risco do
contrata Isto confere razoabilidade às exigências de comprovação
relacionada à empresa bem como de garantia. Estas exigências,
data vênia, proporcionalmente, são compatíveis com o objeto da
licitação e se coadunam com o já citado princípio da Supremacia
do Interesse Público no sentido em que a administração tem de se
resguardar e procurar de todas as formas atingir o objetivo minimizando as chances de contratempos e maximizando a possibilidade
de sucesso em seu intento. Portanto, a meu sentir, cristalinamente ausente a fumaça do bom direito ensejador do deferimento da
liminar na primeira instância. Verifico ainda o periculum in mora
inverso eis que o deferimento do pretendido efeito ativo ensejaria,
aí sim, uma afronta ao princípio da igualdade no processo licitatório
eis que, não havendo nele qualquer ilegalidade a ser remediada, o
deferimento de liminar na primeira instância ou de efeito ativo no
presente recurso resultaria em uma diferenciação nas condições do
certame entre a agravante e os demais concorrentes; tal situação
não pode ocorrer de forma alguma. Por todo o exposto, sem maiores delongas, com os poderes a mim conferidos pelo art. 557 caput,
NEGO SEGUIMENTO, ao recurso por ser manifestamente improcedente e contrário a jurisprudência dominante. Intime-se. Transcorrido o prazo sem recurso, à comarca de origem. Vitória, 25 de abril
de 2006. DES. ELPfDI0 JOSÉ DUQUE RELATOR”
Dessa forma, resta amplamente demonstrado que a COHAB-ES não
infringiu os dispositivos legais citados, eis que a participação nos
certames licitatórios em nenhum momento foi efetiva ou teoricamente comprometida pelas exigências consignadas, pelo contrario.
Tão pouco houve descumprimento ao artigo 31 parágrafo 2° da
Lei de Licitação, pois, na verdade, o que a COHAB-ES fez foi seguir
seus preceitos, tendo a auditoria deste tribunal apresentado uma
interpretação, data vênia, incoerente e distorcida dos dispositivos
legais citado.
Resta ainda chamar atenção para a comparação registrada, quando
emite de forma comparativa o que dispõe o art. 31-111, em comparação com a regra inserida no art. 32, § 5° da Lei 8.666/93.
Mais uma vez, não podemos concordar com incompatibilidade registrada no termo da citação quando é feito uma abordagem comparativa a acerca do que dispõe inciso III do artigo 31 com o que
dispõe prevê parágrafo 5° do art. 32 da lei 8666/93, precitado.
Este (último trata unicamente do recolhimento prévio de TAXAS E
EMOLUMENTOS o que não Pbde ser confundido com GARANTIA PARTICIPAÇÃO E/OU GARANTIA CONTRATUAL. Sabemos que TAXA é
uma espécie do gênero tributo, cobrada pelo Poder Público em razão
da prestação de serviços específicos a um contribuinte. E de igual
sorte, GARANTIA não se confunde também com emolumentos. A
garantia de uma maneira geral representa um bem, um ato ou umá
palavra com que se assegura o cumprimento de uma obrigação.
Realizada esta assertiva, e mediante a motivação trata-se de possibilidade legai a exigência da prestação de garantia em licitações,
desde que dentro dos limites fixados em lei, com parcimônia, evitando-se assim qualquer prejuízo ao direito de participação dos interessados em certames.
Ainda mais, quanto à citação das auditoras de que nas concorrências n° 003, 004 e 005/2008 a empresa vencedora do certame:
Estrutural Engenharia e Montagens Ltda, ter sido a única que apresentou a caução para garantia da proposta no prazo estipulado pelo
edital, mais uma vez NÃO podemos concordar, pois como resta, devidamente comprovado por meio das cópias dos recibos de caução,
juntados nos documentos constantes do ANEXO VI a VIII, e das respectivas ata da comissão de licitação, com destaque para a citação
em relação às -empresas que prestaram as respectivas garantias,
cujas cópias estamos procedendo a juntada a presente defesa, demonstrando que a grande maioria das empresas de construção civil
da grande vitória, que retiraram o edital, para cada grupo de obras,
apresentaram as garantias de participação, como previsto no Edital
de Convocação, como pode ser constatado, como a seguir ilustrado
por modalidade:
CONCORRÊNCIA 003/2008 — Ata da reunião da comissão permanente de licitam anexo recibos das 06 (seis) empresas que prestaram garantia de participação: 01) A madeira indústria e comercio
LTDA; 02) Blokos engenharia LTDA; 03) Estrutural Construtora e
Incorporadora Ltda; 04) SM
construção’ e montagem Ltda; 05) Construtora Pajeu Ltda; 06) Paranaense
Engenharia de Obras, ANEXO VI;
CONCORRÊNCIA 004/2008 — Ata da reunião da comissão permanente de licitação para habilitação de empresas à concorrência, realizada no dia 08/07/2008 e recibos das 06 (seis) empresas que
prestaram garantia de participação: 01) A madeira indústria e comercio LTDA; 02) Blokos engenharia LTDA; 03) Estrutural Constru-
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tora e Incorporadora Ltda; 04) SM construção e montagem Ltda;
05) Construtora Pajeu Ltda; 06) Paranaense Engenharia de Obras,
ANEXO VII;
CONCORRÊNCIA 005/2008 — Ata da reunião da comissão permanente de licitação para habilitação de empresas à concorrência,
realizada no dia 08/07/2008 e recibo das 06 (seis) empresas que
prestaram garantia de participação: 01) A madeira indústria e comercio LTDA; 02) Blokos engenharia LTDA; 03) Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda; 04) SM construção e montagem Ltda;
05) Construtora Pajeu Ltda; 06) Paranaense Engenharia de Obras,
ANEXO VIII;
Quanto à afirmativa de que a exigência da garantia de participação
ter restringido a participação de pelo menos mais uma empresa,
esta também está equivocada, pois, em todas as concorrências ficou devidamente comprovado que cerca de mais de 03 (três) empresas apresentaram sua garantia de participação.
Outra ponderação registrada pelas ilustres auditoras e que não podemos concordar é a de que na CONCORRÊNCIA 05/2008 protocolaram os envelopes as empresas SM Construção e Montagem Ltda e
Estrutural Construtora Ltda, e que a empresa SM havia feito o depósito caução fora do prazo estipulado no edital, conforme registrado
na Ata de Reunião do edital em 09 de julho de 2008.
Pelo que se observa no texto da ata da comissão de licitação do dia
15/07/2010, ANEXO VIII, quando registra que ao inicio dos trabalhos da comissão, o presidente da comissão de licitação deu ciência
aos demais membros da comissão do oficio protocolado sob o no
726/2008 de 15 de julho de 2008, onde a empresa SM Construção
e Montagem Ltda, apresentou à comissão de licitações, pedido de
desistência de participar da licitação em caráter irrevogável... devido aos motivos que consideramos devidamente coerentes e que
justificamos nos parágrafos ‘descritos a seguir: 3) após a analise
mais detalhada de compromissos assumidos após a entrega dos
envelopes de participação da concorrência em pauta, chegamos
a conclusão da real impossibilidade operacional em atendermos a
COHAB-E5.(grifo nosso).
Desta forma, senhores conselheiros não podemos concordar com
o registrado na citação inicial, pois ficou devidamente comprovado
que em todos os procedimentos licitatórios realizados pela COHAB-ES, guardadas as devidas particularidades técnicas, em todas as
licitações realizadas, foram registradas ampla participação ,e que o
fato de nas Concorrências 03, 04 e 05/2008, ter como classificada
somente uma única empresa, não decorrem de fatos apontados, e
sim dos elementos a seguir descritos:
O fato de nas licitações antes mencionadas, não ter sido registrado grande numero de empresas classificadas e que o preço ofertado pela empresa vencedora foi com proposta em valor atribuído a
100% do preço máximo ofertado pela COHAB-ES, decorre do fato
de que o objeto destas concorrências foi a contratação de empresa
para execução de obras de construção de unidades habitacionais e
de implantação de infra-estrutura urbana básica nos diversos municípios do (Estado do ES. Por outro lado, os recursos para contratação
destas obras são decorrentes de 07 (sete) Contratos de Financiamento e repasse, firmado entre a CAIXA, o Estado do Espírito Santo
e a COHAB-ES, no âmbito do PROGRAMA PRO — MORADIA/FGTS.
Como regra dos editais ficou definido como condição que o pagamento do preço pelos serviços ajustados, seria efetuado em parcelas mensais e sucessivas, na conformidade do andamento da obra,
considerados para efeito de faturamento, os serviços efetivamente executados e de acordo com os orçamentos apresentados pela
CONTRATADA, obedecido o Cronograma Físico-Financeiro e medidos
do canteiro, observado/ó dispOSt9 nas normas da Caixa Econômica
Federal, ficando, portanto, condicionado que todo e qualquer pagamento estava vinculado a à respectiva liberação dos recursos financeiros pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Assim, considerando-se que os recursos alocados e previstos nos
respectivos orçamentos dos participes, para pagamento dos serviços, são decorrentes do contrato de empréstimo, sob forma de
financiamento concedido pela CAIXA, lastreado com recursos do
FGTS, repassados pelo Agente Operador, mediante deposito antecipado de cada desembolso, em contra vinculada dos respectivos contratos de financiamento, é publico que as empresas de construção
civil, não se sujeitam aos rigores do agente operador CAIXA.
Tanto é procedente a afirmativa, que na fase de realização da primeira licitação, já mencionada no item anterior, estes foram os principais motivos que ensejaram ter aquela concorrência com resultado DESERTA. À época realizamos um trabalho junto às empresas
participantes do certame e estas manifestaram o total desinteresse
em participar destas obras, alegando que os preços eram inexeqüíveis, as condições de pagamento não favoreciam desempenho
das empresas, e as condições do agente operador não atendiam
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aos interesses do mercado. Como comprovação da nossa assertiva
estamos procedendo a juntada de e-mail apresentado pelas empresas de engenharia de reputada atuação no mercado e pela correspondência protocolada pela empresa SM montagem engenharia, já
citada.
É do conhecimento público o que estabelece o artigo 112 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias n 12.017 de 12/08/2009, que fixa quanto
aos preços de obras e serviços contratados e executados com recursos dos Orçamentos da União, que serão obtidos a partir de custos
unitários de insumos ou serviços menores ou igual a mediana de
seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e índices da Construção Civil — SINAPI, mantido e divulgado na internet, pela CAIXA. Isso significa que na composição dos preços, a
COHAB-ES foi obrigada a fixar como preço máximo para os serviços
os valores obtidos a partir da tabela SINAPI, e que em muitas das
vezes não refletem a adequada composição dos custos totais, e ainda que mediante a identificação desta situação, a COHAB-ES, não
tinha autonomia para a alteração dos preços, o que ensejaria maior
participação das empresas do mercado, que podemos registrar para
os últimos anos, tem se mostrado muito aquecido, especialmente, a
partir do lançamento pelo Governo do programa Minha Casa Minha
Vida, que tem uma lógica financeira diferente desta contratada.
Ainda, que estes procedimentos licitatórios, foram aceitos e aprovados pela CAIXA, tendo sido autorizada a emissão de todas as
ordens de serviços, com todos os serviços iniciados, e em algumas
localidades, estando já com unidades entregues, atendendo assim
sua finalidade publica principal.
Assim, com o devido acato e respeito e que por fim, afirmamos que
entendemos ter o edital atendido todas as prescrições legais, tendo
em vista que deixou a critério dos licitantes a escolha da modalidade de caução, dentre àquelas definidas na legislação que regula a
matéria.
Embora esta questão seja um tanto subjetiva, arremate-se que não
são toleráveis quaisquer abusos na fixação do quantum do percentual da garantia a ser prestada. Tanto isto é verdade que CF, no art.
37- XXI, não tolera restrições ao direito das partes de concorrer, até
final, nos processos licitatórios, do que se conclui que a exigência de
qualificação econômica tem que ser limitada ao mínimo indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.
Por fim, fazemos das nossas afirmativas o que decidiu neste sentido
o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo: “A regra geral da licitação
é a participação do maior número possível de licitantes, devendo o
edital ser parcimônio e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas as condições impertinentes, inúteis ou desnecessárias.”
Ainda, segundo os ensinamentos de Carvalho Filho, o princípio da
probidade administrativa, diz: “a probidade tem o sentido de honestidade, boa-fé, moralidade por parte dos administradores. Na
verdade, o exercício honrado, honesto, probo da função pública leva
à confiança que o cidadão comum deve ter em seus dirigentes.”.
Ainda segundo aquele autor, “exige o princípio que o administrador
atue com honestidade para com os licitantes, e sobretudo para com
a própria Administração, e, evidentemente, concorra para que sua
atividade esteja de fato voltada para o interesse administrativo, que
é o de promover a seleção mais acertada possível para o cidadão”.
Como restou devidamente comprovado, requer por fim, que os
apontamentos relativos a este item não caracterizam qualquer irregularidade, conforme devidamente comprovados pela documentação ora anexada, e que as justificativas apresentadas sejam acatadas como saneadoras.
Análise das Justificativas Apresentadas.
A auditoria relatou que a garantia de participação ora analisada deveria ser efetuada até o 5º dia útil antes da data da entrega da
proposta e que “A exigência da garantia de participação antecipada,
propicia que as empresas interessadas, ao terem certeza de que
somente elas poderão participar da licitação, entrem em acordo definindo tanto a vencedora quanto o preço a ser contratado”. Os defendentes alegam que ao protocolizarem com antecedência a comprovação da garantia, evitam dessa forma a inabilitação da empresa
licitante por um mero erro formal, e que a alegação da auditoria
“não se ampara em nenhum fundamento fático ou legal, até por que
a lei preserva o sigilo da proposta e não do proponente. Ademais, a
legislação que rege as licitações e contratos administrativos não fixa
o momento para a apresentação das garantias, deixando que sua
estipulação seja decidida a critério do administrador”.
Sobre a afirmativa dos defendentes, vejamos o que diz o TCU, ao
enfrentar a questão:
Abstenha-se de exigir a apresentação de garantia de proposta em
data anterior a fixada como limite para a entrega da documentação
de habilitação econômico-financeira, sob pena de infringência ao
disposto nos arts. 4o, 21, § 2o; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43,
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inciso I, todos da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 2993/2009 Plenário
Abstenha-se de exigir a entrega da garantia de participação, de que
trata o art. 31, inciso III, da Lei no 8.666/1993, antes da abertura
dos envelopes de documentação, e não fixe condições de participação em certames licitatórios não previstas na Lei no 8.666/1993.
Acórdão 2095/2005 Plenário
Por fim, relativamente a exigência de as licitantes apresentarem a
comprovação de garantia antes da sessão de recebimento e abertura dos envelopes, não encontra amparo legal e configura ofensa ao
principio da moralidade, por possibilitar o conhecimento prévio dos
participantes do certame.
Acórdão 2864/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)
Também foi identificado no edital da licitação em comento outra
irregularidade, a saber: exigência da apresentação da garantia de
que trata o art. 31 da Lei nº 8.666/93 até o 3º dia útil anterior à
data prevista de entrega dos documentos de habilitação e proposta
de preços (subitem 1.3.1 do Anexo I do edital). Essa garantia financeira para a execução da obra é um dos requisitos de habilitação
do certame e é parte integrante da documentação relativa à qualificação econômico-financeira das licitantes enumerada no citado
artigo da Lei nº 8.666/93. Portanto, deve acompanhar o restante da
documentação relativa à fase de habilitação. Exigi-la previamente à
data marcada para o recebimento restante da documentação relativa a essa fase contraria o art. 43, inciso I, da Lei nº 8.666/1993,
e permitiria à Prefeitura de Embu das Artes conhecer de antemão
as empresas interessadas na licitação, o que poderia, em certas circunstâncias, comprometer a lisura do certame, consoante apontou
a unidade técnica.
Acórdão 2074/2012 Plenário (Voto do Ministro Relator)
Pelo posicionamento do TCU, não resta dúvida quanto à fragilidade
da argumentação dos responsáveis ao defender a exigência antecipada da apresentação da garantia mencionada supra.
Em outro ponto, a auditoria coloca ser a exigência de garantia de
participação prevista no art. 31, inciso III da Lei 8.666/93 inconstitucional, e ainda relataram incompatibilidade entre o inciso acima
e o espírito da Lei, retratado no art. 32, § 5º da Lei 8.666/93. Os
responsáveis afirmam que exigiram a garantia de participação respaldados exatamente dispositivo legal acima, e que não concordam
com a incompatibilidade colocada pela auditoria, visto que o art. 32,
§ 5º da Lei 8.666/93 trata unicamente do recolhimento prévio de
taxas e emolumentos, o que não pode ser confundido com garantia
de participação e/ou contratual.
Primeiramente cabe ressaltar que a garantia de participação prevista no art. 31, inciso III, da Lei 8.666/93 é um instrumento amplamente reconhecido por doutrinadores e pelas cortes de contas do
País. Sobre o assunto, pronunciou-se o TCU:
O mesmo entendimento acerca da inexistência de problemas tenho
com respeito a quarta exigência (exigência de garantia de 1% do
valor do objeto para participação no certame), já que o requisito,
além de ser compatível com a necessidade de assegurar a consistência das propostas e de estar sendo utilizado em uma licitação
de grande porte, na modalidade concorrência, esta expressamente
previsto no inciso III do art. 31 da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 1908/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)
Exija garantia de proposta dentro do limite de 1% do valor estimado da contratação, em observância ao art. 31, inciso III, da Lei no
8.666/1993.
Acórdão 1672/2006 Plenário
Não é possível, portanto, sustentar a afirmação de inconstitucionalidade colocada pela auditoria, assim como a incompatibilidade entre
os dispositivos acima, considerando tratarem de institutos diferentes, que não se confundem em sua aplicação.
Os defendentes alegam ainda que a afirmativa da auditoria de que
nas concorrências citadas apenas uma empresa apresentou a garantia no prazo estipulado não é verdadeira, e que inúmeras empresas o fizeram, fato que viria desconfigurar também a afirmação
dos auditores de que a exigência teria restringido a participação no
certame. Para tanto juntaram à justificativa apresentada os anexos
VI a VIII (fls. 525 a 584).
Em análise aos documentos apresentados, constata-se que realmente várias empresas apresentaram as garantias de participação
exigidas. Ocorre que, analisando as cópias das atas apresentadas,
constata-se que apenas uma empresa participou da concorrência
003/2008, duas participaram da concorrência 004/2008, sendo uma
inabilitada e também duas participaram da concorrência 005/2008,
em uma desistiu. Importante ressaltar que as empresas que participaram foram as mesmas para os certames citados, e como fato
resta registrar que nos três certames, apenas uma empresa foi habilitada e declarada vencedora.
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Pelo exposto acima, opina-se pela manutenção da irregularidade.
4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
Por todo o exposto, e considerando que a ICC 10/2011 concluiu
opinando pela regularidade com ressalva da Prestação de Contas Anual, da análise dos termos da Instrução Técnica Inicial ITI
956/2010, bem como das razões de defesa e documentos apresentados pelas responsáveis, restaram como irregulares os seguintes
itens constantes da Auditoria Ordinária (Processo TC 3844/2009):
4.1.1 – Contratação sem licitação de serviços de Assessoria Jurídica
(item 3.1.2 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
4.1.2 - Extrapolação do limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira (item 3.1.3 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. Art. 31 § 2º da lei
8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
4.1.3 - Falta de justificativa para exigência do nível de índice de liquidez corrente e geral e endividamento em curto prazo (item 3.1.4
desta ITC).
Base legal: Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
4.1.4 - Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra
o caráter competitivo da licitação. (item 3.1.5 desta ITC).
Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88, e Art. 3º. §
1º, inciso I da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
4.2 - POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 79,
inciso III, da Res. TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando pela:
Irregularidade das contas da Companhia Habitacional do Espírito
Santo – COHAB-ES, e dos atos de gestão praticados pelos senhores
Cláudio de Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente e Helena
Zorzal Nodari - Diretora de Administração e Finanças, no exercício
de 2008, em razão da irregularidade disposta no iten 4.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, nos termos da alínea “d” do inciso III
do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12, sugerindo a aplicação
de multa pecuniária aos responsáveis com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II da Lei Complementar Estadual nº
32/93, pela prática de ato ou omissão, com grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Irregularidade dos atos de gestão praticados pelos Srs. Cláudio de
Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente e Helena Zorzal Nodari
- Diretora de Administração e Finanças e Paulier Storch Vasconcelos
– Diretor de Projetos e Obras, no exercício de 2008, nos termos da
alínea “d” do inciso III do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12,
presentificada nos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 desta instrução. Sugere-se ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, a aplicação de
multa (art. 96, inciso II, da LC 32/93) aos responsáveis.
Outrossim, entende-se cabível que sejam feitas as seguintes RECOMENDAÇÕES aos atuais gestores do IDURB – ES, considerando
o art. 27 da Lei Complementar nº 488/2009, com base no inciso
XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012:
1. Que em prestação de contas futuras, o Órgão encaminhe o esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo do
inventário físico patrimonial e o valor registrado na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV do artigo 107 da Resolução
182/2002;
2. Que em prestações de contas futuras o Órgão informe em notas
explicativas o detalhamento dos ajustes efetuados à conta Ajustes
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de Exercícios Anteriores, assim como encaminhe cópia do ato que
tenha autorizado os ajustes efetuados (ICC nº 10/2011).
3. Que observe exclusivamente o que preconiza a Lei quando da
elaboração dos editais licitatórios, evitando exigências que venham
restringir o caráter competitivo do certame e possam frustrar a
busca pela melhor proposta e o efetivo atendimento aos princípios
constitucionais e legais.(...)
Quanto à contração de serviços de Assessoria Jurídica (item 3.1.2
da Instrução Técnica Conclusiva), filio-me ao pensamento defendido pelo Conselheiro Presidente, Domingos Augusto Taufner, em
seu voto aprovado pelo Acórdão TC 020/2014, no julgamento de
Representação em face da CESAN, processo TC 6948/2012, quando
propôs:
Que a CESAN se atente para o fato de que serviços terceirizados somente devem ser utilizados nas situações especiais descritas neste
voto, quais sejam:
Demandas altamente especializadas;
Excesso de demandas;
Demandas com potencial conflito de interesses.
Assim, é preciso recomendar aos atuais gestores que observem determinação da Constituição Federal contida em seu art. 37, II, e a
diretriz da doutrina e jurisprudência no sentido de as funções da
advocacia pública serem exercidas por quadros próprios, salvo em
situações de demandas eventuais ou serviço especializado (em que
devem ser observados os requisitos contidos na lei 8666/93).
A professora e administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em
seu livro Parcerias na Administração Pública esclarece :
[...} quando se trata de serviços jurídicos, administrativos ou sociais do Estado, não há como delegá-los ao particular [...]
[...] não é possível celebrar contrato com particular para transferir
[...] os serviços jurídicos como um todo.
[...] não há qualquer dúvida quanto a tratar-se, no caso, de serviço
típico do Estado. Ele pertence, por sua própria natureza, ao Estado, independentemente de qualquer decisão política, administrativa ou legislativa. Trata-se de serviço que tem por objeto a própria
defesa do patrimônio público; constitui poder-dever irrenunciável;
como todo serviço típico de Estado, é incompatível com o regime de
direito privado [...]; ele envolve decisões, competências, que não
podem ser transferidas ao particular porque dizem respeito a interesse público que só o Estado pode tutelar. É serviço público por sua
própria natureza; não se trata de atividade de que o Estado possa
abrir mão, porque diz respeito à tutela do Direito, da mesma forma
que as funções jurisdicionais. Não se cogita da possibilidade de, em
algum momento, o Estado deixar a defesa do patrimônio público
nas mãos da iniciativa privada.
Não é por outra razão que a Constituição Federal colocou a Advocacia Pública entre as funções essenciais à justiça. O fato de não ter
sido feita referência à Advocacia dos Municípios não significa que
seja menos importante essa função no âmbito municipal. A menos
que se queira concluir que o erário municipal merece menos proteção do que os estaduais e o federal.
Tal entendimento encontra-se em consonância com os Pareceres em
Consulta nº s 2/2004 e 11/2003 desta Corte de Contas, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal exarado nas ADINs 881-1/ES e
4843 MC/PB, o Tribunal de Contas da União (Acórdão 3347/2006-1
1ª Câmara) e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(Prejulgados 1579 e 923).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 – Contratação sem licitação de serviços de Assessoria Jurídica
(item 3.1.2 da ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
3.1.2 - Extrapolação do limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira (item 3.1.3 da ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. Art. 31 § 2º da lei
8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
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3.1.3 - Falta de justificativa para exigência do nível de índice de liquidez corrente e geral e endividamento em curto prazo (item 3.1.4
da ITC).
Base legal: Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.Responsável:
Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
3.1.4 - Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra
o caráter competitivo da licitação. (item 3.1.5 da ITC).
Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88, e Art. 3º. §
1º, inciso I da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
3.2 Por julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio de Almeida Thiago Soares, Diretor Presidente da Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.3 Por julgar irregulares as contas da Sra. Helena Zorzal Nodari,
Diretora de Administração e Finanças da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.3 Por julgar irregulares as contas do Sr. Paulier Storch Vasconcelos, Diretor de Projetos e Obras da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da alínea
“d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o à multa no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, na
forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.4 Por recomendar aos atuais gestores da Companhia Habitacional
do Espírito Santo – COHAB/ES:
3.4.1 Que em prestação de contas futuras, o Órgão encaminhe o
esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo
do inventário físico patrimonial e o valor registrado na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV do artigo 107 da Resolução
182/2002;
3.4.2 Que em prestações de contas futuras o Órgão informe em
notas explicativas o detalhamento dos ajustes efetuados à conta
Ajustes de Exercícios Anteriores, assim como encaminhe cópia do
ato que tenha autorizado os ajustes efetuados (ICC nº 10/2011).
3.4.3 Que observe exclusivamente o que preconiza a lei quando
da elaboração dos editais licitatórios, evitando exigências que venham restringir o caráter competitivo do certame e possam frustrar
a busca pela melhor proposta e o efetivo atendimento aos princípios
constitucionais e legais.
3.4.4 Que observem determinação da Constituição Federal contida
em seu art. 37, II, e a diretriz da doutrina e jurisprudência no sentido de as funções da advocacia pública serem exercidas por quadros
próprios, salvo em situações de demandas eventuais ou serviço especializado (em que devem ser observados os requisitos contidos
na lei 8666/93).
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo –
COHAB/ES, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
dos Srs. Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente,
Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e Finanças, Herbert Rogers de Freitas – Diretor de Operações Comerciais e Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e Obras, à qual foram
apensados os autos referentes ao Relatório de Auditoria Ordinária
relativo ao Processo TC nº 3844/2009.
A área técnica, através da 1ª Secretaria de Controle Externo, elabo-
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rou o Relatório de Auditoria RA-O 172/2009, às fls. 37/71, juntando
documentos, fls. 72/339 dos autos do Processo TC nº 3844/2009,
apenso, indicando a existência de irregularidades.
Houve, nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC nº 234/2010,
fls. 253/280, e da Instrução Técnica Inicial ITI nº 956/2010, fls.
281/299, manifestação da área técnica pela realização de notificação e citação dos agentes responsáveis em razão dos apontes de
irregularidades.
Os responsáveis foram devidamente notificados e citados, à fls.
319/325 e 330/332, nos termos da Decisão Preliminar TC nº
067/2012, de fl. 208, e acompanhado pelo Egrégio Plenário, tendo
os responsáveis apresentado justificativas às fls. 336/693.
Ato contínuo, a área técnica, através da 1ª Controladoria Técnica,
nos termos da Instrução Contábil Conclusiva nº 10/2011, às fls.
695/706, opinou pela regularidade com ressalva das contas, com
realização de recomendações.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva ITC nº 1969/2013, às fls. 707/757, opinou pela
irregularidade das contas.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos da MMPC nº
4742/2013, através do Procurador Geral, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, a fl. 760, acompanhando o entendimento da área
técnica manifestou no mesmo sentido.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os
autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do voto prolatado pelo Eminente Conselheiro Relator, a fim de
formar convicção, com vistas à deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1969/2013, às fls. 707/757, se
manifestou conclusivamente nos seguintes termos, verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
Por todo o exposto, e considerando que a ICC 10/2011 concluiu
opinando pela regularidade com ressalva da Prestação de Contas Anual, da análise dos termos da Instrução Técnica Inicial ITI
956/2010, bem como das razões de defesa e documentos apresentados pelas responsáveis, restaram como irregulares os seguintes
itens constantes da Auditoria Ordinária (Processo TC 3844/2009):
4.1.1 – Contratação sem licitação de serviços de Assessoria Jurídica
(item 3.1.2 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
4.1.2 - Extrapolação do limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira (item 3.1.3 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 31 § 2º da lei 8.666/93
e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
4.1.3 - Falta de justificativa para exigência do nível de índice de liquidez corrente e geral e endividamento em curto prazo (item 3.1.4
desta ITC).
Base legal: Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
4.1.4 - Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra
o caráter competitivo da licitação. (item 3.1.5 desta ITC).
Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88, e Art. 3º. §
1º, inciso I da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
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Obras.
4.2 - POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 79,
inciso III, da Res. TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando pela:
Irregularidade das contas da Companhia Habitacional do Espírito
Santo – COHAB-ES, e dos atos de gestão praticados pelos senhores
Cláudio de Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente e Helena
Zorzal Nodari - Diretora de Administração e Finanças, no exercício
de 2008, em razão da irregularidade disposta no iten 4.1.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva, nos termos da alínea “d” do inciso III
do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12, sugerindo a aplicação
de multa pecuniária aos responsáveis com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II da Lei Complementar Estadual nº
32/93, pela prática de ato ou omissão, com grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Irregularidade dos atos de gestão praticados pelos Srs. Cláudio de
Almeida Thiago Soares - Diretor Presidente e Helena Zorzal Nodari
- Diretora de Administração e Finanças e Paulier Storch Vasconcelos
– Diretor de Projetos e Obras, no exercício de 2008, nos termos da
alínea “d” do inciso III do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12,
presentificada nos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 desta instrução. Sugere-se ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, a aplicação de
multa (art. 96, inciso II, da LC 32/93) aos responsáveis.
Outrossim, entende-se cabível que sejam feitas as seguintes RECOMENDAÇÕES aos atuais gestores do IDURB – ES, considerando
o art. 27 da Lei Complementar nº 488/20095, com base no inciso
XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012:
1. Que em prestação de contas futuras, o Órgão encaminhe o esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo do
inventário físico patrimonial e o valor registrado na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV do artigo 107 da Resolução
182/2002;
2. Que em prestações de contas futuras o Órgão informe em notas
explicativas o detalhamento dos ajustes efetuados à conta Ajustes
de Exercícios Anteriores, assim como encaminhe cópia do ato que
tenha autorizado os ajustes efetuados (ICC nº 10/2011).
3. Que observe exclusivamente o que preconiza a Lei quando da
elaboração dos editais licitatórios, evitando exigências que venham
restringir o caráter competitivo do certame e possam frustrar a
busca pela melhor proposta e o efetivo atendimento aos princípios
constitucionais e legais.
Por fim, cumpre registrar que existe pedido de sustentação oral
por parte dos responsáveis, conforme consta à fl. nº 406. – grifei
e negritei
Por seu turno, o douto Representante do Parquet de Contas, nos
termos da MMPC nº 4742/2013, acostado, a fl. 760, em consonância com a área técnica manifestou no mesmo sentido.
O Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, votou, às folhas 765/814, nos seguintes termos, verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 – Contratação sem licitação de serviços de Assessoria Jurídica
(item 3.1.2 da ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
3.1.2 - Extrapolação do limite de exigência documental relativa à
qualificação econômico-financeira (item 3.1.3 da ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no Art. Art. 31 § 2º da lei
8.666/93 e suas alterações.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
3.1.3 - Falta de justificativa para exigência do nível de índice de liquidez corrente e geral e endividamento em curto prazo (item 3.1.4
da ITC).
Base legal: Infringência: Art. 31 § 5º. da Lei 8666/93.Responsável:
Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
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Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
3.1.4 - Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra
o caráter competitivo da licitação. (item 3.1.5 da ITC).
Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88, e Art. 3º. §
1º, inciso I da Lei 8666/93.
Responsável: Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente.
Responsável: Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e
Finanças.
Responsável: Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e
Obras.
3.2 Por julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio de Almeida Thiago Soares, Diretor Presidente da Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.3 Por julgar irregulares as contas da Sra. Helena Zorzal Nodari,
Diretora de Administração e Finanças da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.3 Por julgar irregulares as contas do Sr. Paulier Storch Vasconcelos, Diretor de Projetos e Obras da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da alínea
“d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o à multa no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, na
forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.4 Por recomendar aos atuais gestores da Companhia Habitacional
do Espírito Santo – COHAB/ES:
3.4.1 Que em prestação de contas futuras, o Órgão encaminhe o
esclarecimento de quaisquer diferenças detectadas entre o saldo
do inventário físico patrimonial e o valor registrado na contabilidade, conforme disposto no inciso XIV do artigo 107 da Resolução
182/2002;
3.4.2 Que em prestações de contas futuras o Órgão informe em
notas explicativas o detalhamento dos ajustes efetuados à conta
Ajustes de Exercícios Anteriores, assim como encaminhe cópia do
ato que tenha autorizado os ajustes efetuados (ICC nº 10/2011).
3.4.3 Que observe exclusivamente o que preconiza a lei quando
da elaboração dos editais licitatórios, evitando exigências que venham restringir o caráter competitivo do certame e possam frustrar
a busca pela melhor proposta e o efetivo atendimento aos princípios
constitucionais e legais. – grifei e negritei
Assim, em decorrência da matéria constante dos autos, faremos
abordagem item a item, tendo por referência os itens enumerados
na Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 1969/2013, a fim de que
se possa externar os elementos de convicção formados, em razão
das divergências ocorridas, vejamo-nos:
1.0 Contratação Sem Licitação de Serviços de Assessoria Jurídica
(referente ao item 3.1.2 da ITC nº 1969/2013) - Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 2º e Art. 57, Inciso IV, da Lei 8.666/93
e suas alterações.
Consta dos autos que a empresa De Paula & França desde
28/10/2003, prestou serviços de assessoria jurídica para a COHAB
-ES, sendo que tal prestação de serviço se deu em decorrência de
realização de processo licitatório na modalidade de convite.
A equipe de auditoria constatou que a contração foi prorrogada por
4 (quatro) vezes, totalizando um valor de R$ 102.597,02 (cento e
dois mil quinhentos e noventa e sete reais e dois centavos), ultrapassando o valor permitido para a modalidade convite.
Registra-se que, em 07 de agosto de 2007, foi assinado um contrato emergencial com a mesma empresa para prestação de serviços
de natureza continua de assessoria jurídica que expirou seu prazo
máximo - 180 dias, em janeiro de 2008.
Verifica-se que o serviço objeto do contrato é de natureza contínua,
portanto, previsível a sua administração, sendo oportuno que se
providenciasse processo licitatório antes do vencimento do contrato

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

Página 68
anterior ao emergencial.
Consta, ainda, que a COHAB contratou novamente a mesma empresa de Paula & França por mais seis meses sem realização de
procedimento licitatório, conforme cópia do contrato assinado em
17/01/08 (vencimento em 17/07/08).
Em sede de defesa, os responsáveis arguem que a companhia contava com profissionais que prestavam os serviços em destaque, devidamente contratados com observância a lei de regência, contudo,
o último profissional do quadro veio a falecer em 1988, e diante do
cenário de possível liquidação e extinção do Órgão, não poderia ser
realizado concurso.
Os defendentes justificam, ainda, que a Diretoria Executiva da
Companhia deliberou pela abertura de processo licitatório, a fim
de substituir o contrato em vigor que se encerraria em breve, no
entanto, os procedimentos licitatórios abertos com o objetivo de
realizar a contratação sob análise não obtiveram êxito.
Segundo a defesa, o primeiro procedimento fracassou por vício de
ilegalidade, e foi anulado por recomendação da Auditoria Geral do
Estado - AGE, já o outro, após ter realizado peticionamento direcionado ao Egrégio Tribunal de Contas - TCEES, este recomendou o
sobrestamento do ato, e posteriormente, sua anulação.
Persistem os responsáveis, afirmando que o contrato emergencial
em vigor estava expirando, o edital de concorrência pública foi enviado à Procuradoria Geral do Estado para consulta, concluindo que
“(...) Para suprir a lacuna decorrente do vencimento do prazo do
contrato emergencial firmado com a sociedade de advogados De
Paula e França, que por tratar-se de contratação excepcional (informação contida no ofício de fls. 128) não pode ser prorrogada,
a COHAB pode e deve proceder a uma seleção simplificada para
NOVA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, coletando preços na forma
acima recomendada, e firmando novo contrato com prazo máximo
de 6 meses, suficiente para a realização de que tratam os presentes
autos”.
Os defendentes destacam que a companhia aderiu ao opinamento
da Procuradoria Geral do Estado - PGE, e como o Órgão não poderia
ficar sem a devida assistência jurídica, a Administração procedeu à
autuação do processo de contratação e realizou consulta ao mercado com vistas a obter o melhor preço, observando as formalidades
dispostas no parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, dando
publicidade ao aviso de dispensa de licitação nos termos do artigo
24, inciso IV da Lei supra, e do extrato do resumo do contrato.
Sobre a questão, contratação de serviços, a Lei nº 8.666/93, dispõe
em seu artigo 2º, verbis:
Art. 2º “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”
“Parágrafo Único: Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.” – grifei e negritei
A mens legis excepciona a obrigatoriedade de contratação em casos
excepcionais nos termos dos artigos 24 e 25, que prevê hipóteses
de dispensas e inexigibilidade de licitação, destacando-se o disposto
no artigo 24, IV, da referida lei, vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos; – grifei e negritei
No caso em apreço, vê-se que a Companhia de Habitação - COHAB
iniciou sua contratação com a empresa De Paula & França, objetivando a prestação de serviços de assessoria jurídica, através de
procedimento licitatório na modalidade convite, sendo que expirado
o prazo de vigência da contratação a companhia auditada, por duas
vezes, promoveu tentativa de realização de novo procedimento licitatório, contudo, não logrou êxito.
Atenta-se para o fato que há muito discutia-se a possível extinção
da sobredita companhia, COHAB, fato este que tornava temerária a
abertura de novo procedimento licitatório para a contratação almejada, que sequer se podia estipular o seu prazo de duração.
Neste passo, a companhia auditada veio a ser extinta por ato go-
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vernamental, nos termos da Lei Complementar nº 488/2009, em 22
de julho de 2009.
Assim sendo, entendo que a prorrogação da contratação com a
empresa De Paula & França mostrou-se emergencial, vez que a
abertura de um procedimento licitatório, inclusive, sem a certeza
da continuidade de funcionamento da companhia não se mostrava
medida razoável, em razão do ônus da contratação e da realização
do certame.
Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União - TCU enfrentou a
matéria, decidindo nos seguintes termos, verbis:
Para o fim de enquadramento na hipótese de dispensa de licitação
prevista no inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/1993 não há que se
fazer distinção entre a emergência resultante de fato imprevisível
e a decorrente da incúria ou desídia administrativa, desde que devidamente caracterizada a urgência de atendimento à situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares “A situação prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 não distingue a emergência real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares”. Com esse
entendimento, o Tribunal julgou improcedente representação contra
a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – (Chesf), acerca de
irregularidades na contratação de empresa, para a prestação de
serviços na área de propaganda e publicidade, por meio de processo
de dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei
n.º 8.666/1993 (situação emergencial). Para a unidade técnica, na
espécie, o uso da dispensa de licitação teria se revelado indevido,
pois “a caracterização da suposta situação emergencial não restou
fundamentada em fatos novos e imprevisíveis, mas em situação
decorrente de omissão do agente público, que não providenciou a
licitação em tempo hábil”. Na instrução do processo, informou-se
que serviços não relacionados a essas campanhas também teriam
sido contratados por meio de dispensa de licitação, amparada na
emergência. Propôs-se, então, que os responsáveis pela contratação emergencial, supostamente irregular, fossem apenados com
multa. O relator, todavia, dissentiu do encaminhamento. Segundo
ele, “há que se separar a ausência de planejamento da contratação
emergencial propriamente dita, tratando-as como questões distintas”. Nesse quadro, a contratação emergencial ocorreria “em função da essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir,
pouco importando os motivos que tornam imperativa a imediata
contratação”. Assim, “na análise de contratações emergenciais não
se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos de
sua não realização”. A partir da verificação desses efeitos, caberia
à Administração sopesar a imperatividade da contratação emergencial e avaliar a pertinência da aplicação da excepcionalidade permitida pelo art. 24, IV, da Lei de Licitações. No caso concreto, o
relator entendeu que “a contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não interrupção dos serviços de publicidade de utilidade pública”, os quais, para, ele, dizem respeito a
uma área que “está relacionada com a divulgação de serviços que
tenham como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para adotar comportamentos que lhe
tragam benefícios sociais, visando à melhoria em sua qualidade de
vida”. Aditou que a principal atividade prevista na área de serviços
de publicidade de utilidade pública era a campanha de prevenção
de queimadas, destacando que “incêndios em canaviais existentes
sob linhas de transmissão da Chesf têm provocado, no período da
colheita, interrupção no fornecimento de energia elétrica, principalmente em Pernambuco e Alagoas. A campanha que a Chesf vem
fazendo nas últimas décadas, através de emissoras de rádio e televisão, contribui decisivamente para a redução dos desligamentos”.
Consignou o relator, ainda, que à época da queima dos canaviais
no nordeste do país, os desligamentos de linhas de transmissão,
em decorrência de tais queimadas, apresentaria acentuado crescimento, caracterizando situação que poderia ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, fato que autorizaria a
utilização da contratação direta prevista no art. 24, IV, da Lei n°
8.666/93. Em face do exposto, o Plenário manifestou sua anuência,
acompanhando o relator no entendimento de que a representação
não mereceria ser provida. (Acórdão n.º 1138/2011-Plenário, TC006.399/2008-2, rel. Min. Ubiratan Aguiar, 04.05.2011). – grifei e
negritei
No caso sob exame, entendo que estão presentes os requisitos para
a contratação temporária, visto que se trata de uma situação de
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urgência, de forma excepcional que certamente poderia trazer diversos prejuízos para a Administração, na linha de entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF, litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERVIÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE. ART.
37, IX, DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que indispensáveis ao
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público, quer para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. 37, IX da Constituição 2.
A alegada inércia da Administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco
o princípio da continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta julgada improcedente. (3068 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 24/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ
23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO DJ 24-02-2006 PP-00007) – grifei e negritei
A par de serem os contratos firmados para atender uma situação
emergencial, entendo que a continuidade da ação estatal restaria
prejudicada, em razão da atividade de assessoria jurídica ser essencial para o funcionamento da referida companhia, em defesa de
seus interesses, dada à sua ação de atuação mínima.
Em sendo assim, afasto a presente irregularidade, entendendo que
está evidenciado o interesse público na contratação com vistas a
dar continuidade na ação estatal.
2.0 Extrapolação do Limite de Exigência Documental Relativa à Qualificação Econômico-Financeira (referente ao item 3.1.3 da ITC nº
1969/2013) - Base legal: Inobservância ao disposto no Art. 31 § 2º
da lei 8.666/93 e suas alterações.
A equipe de auditoria verificou que os editais de concorrência números 03, 04 e 05/2008, constatou que os itens 3.5 a, 8.4, 2 e 18.3,
contrariam o disposto no Art. 31, § 2º da Lei nº 8.666/93, pois
trazem exigências documentais relativas à qualificação econômicofinanceira que extrapola os limites impostos pela referida norma.
Os responsáveis, em suma, justificam que tais exigências estão em
consonância com a finalidade principal de um certame licitatório
que é a escolha da proposta comercial mais vantajosa para a Administração, buscando evitar uma contratação temerária, sujeita ao
fracasso e que cause prejuízo ao erário por sua inexecução total,
parcial ou deficiente dos serviços contratados.
Argumenta, ainda, que as mencionadas exigências são razoáveis,
isto porque deve ser considerado o vulto dos objetos licitados, e
que se encontram em consonância com a legislação e se mostram
plenamente legítimas em face do interesse da Administração em
contratar empresa de comprovada solidez financeira.
Argui, também, que as exigências referentes aos índices contábeis
mínimos e de capital social mínimo cumuladas com apresentação de
garantia prevista na minuta do contrato ocorreram com a finalidade
de resguardar o interesse público.
Como é sabido, a exigência de qualificação econômico-financeira se
justifica na necessidade da Administração garantir a execução integral do contrato pelo licitante e, por isso, o caso concreto deve ser
levado em consideração quando da fixação dos requisitos a serem
atendidos.
Tais garantias encontram-se previstas no artigo 31 da Lei nº
8.666/93, que podem ser cobradas quando da fase de habilitação,
vejamos:
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
da Lei 8.666/93, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4° Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5° A comprovação de boa situação financeira da empresa será
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feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada
a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação.” – grifei e negritei
Assim, a Lei de Licitações permite que sejam previstos no edital,
índices contábeis aptos a demonstrarem a boa situação financeira
da empresa licitante a ser contratada.
Em verdade, não se mostra razoável exigir a apresentação de documentos desnecessários e incompatíveis com o objeto a ser contratado, sob pena de se restringir o caráter competitivo do procedimento
licitatório.
Por outro lado, não é recomendável que se deixe de exigir a comprovação de qualificação econômica-financeira quando o objeto a
ser contratado demanda maiores garantias.
Neste sentido são os ensinamentos do renomado Prof. Marçal Justen Filho, que assim leciona, verbis:
“A qualificação econômico-financeira não é, no campo das licitações, um conceito absoluto. É relativo ao vulto dos investimentos
e despesas necessários à execução da prestação. A qualificação
econômico-financeira somente poderá ser apurada em função das
necessidades concretas, de cada caso.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo: Dialética, 2004, p.451) – grifei e
negritei
No caso em apreço, entendo que as exigências contidas nos procedimentos licitatórios se mostram de todo necessárias, tendo em vista o vultoso valor do objeto a que se pretendeu contratar a COHAB,
conforme descrito abaixo:
1) CONCORRÊNCIA 03/08 (Processo 512/08)
- Contrato 013/08
Objeto: Construção 150 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alegre, Guaçui e São José do Calçado
Valor: R$ 3.654.812,66
- Contrato 014/08
Objeto: Construção 190 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Ibatiba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire
Valor: R$ 4.742.384,07
- Contrato 015/08
Objeto: Construção 80 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Boa Esperança, Divino São Lourenço e Irupi
Valor: R$ 1.859.485,22
2) CONCORRÊNCIA 04/08 (Processo 514/08)
Contrato 016/08
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Alto Rio Novo e Barra de São Francisco
Valor: R$ 2.533.675,56
Contrato 017/08
Objeto: Construção 290 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Água Doce do Norte, Ecoporanga, Mantenópolis e
Pancas
Valor: R$ 5.435.593,31
3) CONCORRÊNCIA 05/08 (Processo 513/08)
Contrato 018/08
Objeto: Construção 200 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Vila Pavão
Valor: R$ 5.280.464,13
Contrato 019/08
Objeto: Construção 90 unidades habitacionais e estrutura básica
nos municípios: Pedro Canário e Pinheiros
Valor: R$ 1.976.588,98
4) TOMADA DE PREÇO 005/08 (Contrato 010/08)
Objeto: Construção de 19 unidades habitacionais e de implantação
de infra- estrutura urbana básica
Valor: R$ 450.263,25
Na questão sob exame, as diversas contratações somam-se no Edital de Concorrência nº 03/08, num montante de R$ 10.256.681,95;
no Edital nº 04/08, num montante de R$ 7.969.268,87; no Edital
nº 05/08, no valor de R$ 7.257.053,11, e, na TOMADA DE PREÇO
nº 005/08, no valor de R$ 450.263,25, portanto, retratando grande
vulto na contratação realizada pela COHAB.
No caso dos autos, denota-se que as exigências contidas no edital
visaram dar maior garantia na execução dos serviços contratados,
portanto, entendo que houve zelo para com a coisa pública, havendo elementos que levam a crer que houve busca do interesse
público.
Ademais, verifica-se não ter havido impugnação por qualquer interessado em face do Edital em comento, pelo que a suposta alegação
de restrição ao caráter competitivo não pode ser presumida por
parte desta Egrégia Corte, já que não há qualquer elemento fático
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que induza a este apontamento, conforme tem decidido nossos Tribunais, vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO SEM A CITAÇÃO DA EMPRESA VITORIOSA NO CERTAME. VÍCIO RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DA QUESTÃO DE MÉRITO,
ART. 515, §3º. INABIHTAÇÃO DECRETADA COM BASE NO ÍNDICE
DE ENDIVIDAMENTO CONSTANTE DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO DO ENTRAVE -PRINCIPIO DA MORALIDADE E DO
PRESTIGIO AO INTERESSE PÚBLICO INVIABILIDADE. Ausência de
impugnação da cláusula do edital vinculação ao instrumento convocatório. Validade da inabilitação (art 3º, da Lei S. 666/93) Recursos providos para anular a sentença. Julgamento do mérito para
denegar a segurança. (TJSP; APL-Rev 815.421.5/7; Ac.3312445;
Osasco; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Venicio Antonio de Paula Salles; Julg. 15/10/2008; DJESP 25/11/2008)
– grife e negritei
Desta maneira, mostra-se dezarrazoada a superação do interesse
público decorrente da finalização do procedimento licitatório, posto
que sequer houve impugnação aos termos do instrumento convocatório, não havendo notícia de prejuízo ao erário, além do que a
jurisprudência também é firme no sentido de que o vencedor do
certame possua o conjunto de atributos técnicos, operacionais e
financeiros à altura da eficiente execução do futuro contrato, como
transcrita, litteris:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
EDITAL. CLÁUSULAS DECLARADAS INVÁLIDAS. EXIGÊNCIAS DE
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, GARANTIA E CAPITAL
SOCIAL MÍNIMO. PREVISÃO NA LEI Nº 8.666/ 93. CLÁUSULAS
VÁLIDAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A licitação constitui-se em procedimento administrativo vinculado por meio do qual
os entes da administração pública e aqueles por ela controlados
selecionam a proposta mais vantajosa dentre as oferecidas pelos
vários interessados, com o objetivo precípuo da concretização do
interesse público. Assim, com vistas a atender o interesse público, para a participação no processo de licitação, é exigido dos interessados o preenchimento de determinados requisitos. 2. A lei
nº 8.666/93 prevê a possibilidade de a administração pública exigir, em edital de licitação, a demonstração de capacitação técnica,
garantia e comprovação de capital social mínimo. Tais exigências
visam assegurar que o vencedor possua o conjunto de atributos
técnicos, operacionais e financeiros à altura da eficiente execução
do futuro contrato. 3. Apelo conhecido e provido. Acórdão (TJPI; AC
2009.0001.002411-1; Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes; DJPI
03/09/2012; Pág. 19) – grifei e negritei
Vê-se que a exigência de garantias insere-se no poder discricionário atinente à atividade estatal, constatando-se, em verdade, que
o edital em apreço limitou-se a aplicar ao procedimento licitatório
critério administrativo regularmente motivado e adstrito ao interesse e conveniência da Administração Pública, sempre balizado pelas
instruções gerais da Lei nº 8.666/93.
Pelas razões acima expostas, considerando que as exigências contidas no procedimento licitatório visaram dar melhor garantia quanto
à prestação do serviço contratado, afasto a presente irregularidade.
3.0 Falta de justificativa para exigência do nível de índice de liquidez
corrente e geral e endividamento em curto prazo (referente ao item
3.1.4 da ITC n° 1969/2013).
Em análise dos Editais de Concorrência números 03/08, 04/08,
05/08, a equipe de auditoria considerou irregular a exigência constante destes que estabeleceu valores de índices contábeis mínimos
(índices de liquidez corrente e geral e de endividamento geral) sem
justificar a exigência dos valores.
O artigo 31, em seu § 5º da Lei nº 8.666/93, assim dispõe, litteris:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
[...]
§ 5° A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo
da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação.” – grifei e negritei
Em suas defesas os responsáveis, justificam que o dispositivo legal
é bastante claro ao determinar quanto a documentação relativa à
qualificação econômica financeira.
Os responsáveis argumentam ainda, que:
“[...] quanto a falta de justificativa para a exigência da qualificação
econômico-financeira das proponentes, que deve ser feita de forma
objetiva, através do caçulo dos índices contábeis previstos no edi-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014
tal e devidamente justificados, cabe ESCLARECER que a ocorrência
pode-se ser caracterizada pela falta de atenção dos membros da
comissão de licitação, que não atentaram-se para a necessidade
de proceder a juntada da justificativa apresentada no processo de
mesmo objeto, e encerrado devido o resultado da licitação.
Percebemos pelos termos da citação que não foi dado ciência as
ilustres controladoras do procedimento licitatório, instaurado através do processo no 502/2008 - protocolo n° 136/2008 que resultou
no Edital de Concorrência Pública n° 001/2008, cujo aviso de edital
foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado e
em Jornal de Grande Circulação no dia 10/03/2008, visando à contratação de empresa para a realização do mesmo objeto, qual seja
contratação de empresa para execução das obras de construção de
1000 (hum mil) unidades habitacionais e infraestrutura básica nos
municípios do Estado do Espírito Santo, cujas principais cópias do
processo procedemos juntada, através dos documentos constantes
do ANEXO V.
Ocorre que a referida licitação consagrou-se como DESERTA, conforme restou comprovado pela decisão registrada na ata da reunião
da Comissão Permanente de Licitação (RCL) do dia 24/04/2008 (em
anexo), cujo resultado a diretoria executiva acolheu, autorizando a
publicação do resultado no Diário Oficial da União do Estado e em
Jornal de Grande Circulação (cópia em anexo).
No entanto, durante os trabalhos da auditoria pelas técnicas do tribunal de contas, este fato, assim como o procedimento administrativo não foi disponibilizado, pelos técnicos da COHAB-ES, hoje em
liquidação.
Neste sentido, podemos assegurar que a análise dos técnicos do
Tribunal de Contas restou incompleta, vez que a justificativa para
a adoção dos índices contábeis a serem exigidos no Edital, foi devidamente formulada e apresentada na instrução do processo n°
502/2008, conforme despacho constante das folhas n° 66 a 68, cuja
cópia extraímos do referido processo e estamos requerendo seja
aceita na presente justificativa.
Como se verifica os índices adotados são os mesmos índices que
compuseram a licitação FRACASSADA, como se observa da folha n°
079 do Edital da Concorrência Pública n° 001/2008, mencionada. –
grifei e negritei
Denota-se dos autos que os índices adotados pela Administração
Pública, referente aos índices contábeis mínimos (índices de liquidez
corrente e geral e de endividamento geral), não ultrapassa àquele
previsto em lei, a saber:
- Índice de liquidez Corrente maior ou igual a 2,0;
- Endividamento em Curto Prazo menor ou igual a 0,5;
- Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,5.
Deste modo, a questão levantada situa-se no fato de não ter havido justificativas quanto a exigência dos referidos índices contábeis,
estando no campo da discricionariedade administrativa, neste momento repiso as razões de decidir relativamente ao item anterior,
assentada em jurisprudência hodierna, vejamos:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
EDITAL. CLÁUSULAS DECLARADAS INVÁLIDAS. EXIGÊNCIAS DE
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, GARANTIA E CAPITAL
SOCIAL MÍNIMO. PREVISÃO NA LEI Nº 8.666/ 93. CLÁUSULAS
VÁLIDAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A licitação constitui-se em procedimento administrativo vinculado por meio do qual
os entes da administração pública e aqueles por ela controlados
selecionam a proposta mais vantajosa dentre as oferecidas pelos
vários interessados, com o objetivo precípuo da concretização do
interesse público. Assim, com vistas a atender o interesse público, para a participação no processo de licitação, é exigido dos interessados o preenchimento de determinados requisitos. 2. A lei
nº 8.666/93 prevê a possibilidade de a administração pública exigir, em edital de licitação, a demonstração de capacitação técnica,
garantia e comprovação de capital social mínimo. Tais exigências
visam assegurar que o vencedor possua o conjunto de atributos
técnicos, operacionais e financeiros à altura da eficiente execução
do futuro contrato. 3. Apelo conhecido e provido. Acórdão (TJPI; AC
2009.0001.002411-1; Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes; DJPI
03/09/2012; Pág. 19) – grifei e negritei
Desse modo, entendo que os referidos documentos, acostados no
caderno processual justificam os índices contábeis contidos no item
8.4 a.1, dos Editais de Concorrências números 03, 04 e 05/2008,
razão pela qual, afasto a presente irregularidade.
4.0 Cláusula Condicionante que compromete, restringe e frustra o
caráter competitivo da licitação. (referente ao item 3.1.5 da ITC n°
1969/2013) Base legal: Infringência ao Art. 37, inc. XXI, da CF/88,
e Art. 3º. § 1º, inciso I da Lei 8666/93.
Por fim, quanto ao item 3.1.5 da ITC nº 1969/2013, em referência,
que aponta como irregular cláusula condicionante que compromete,
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restringe e frustra o caráter competitivo do certame, entendo que
assiste razão a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas
que opinaram pela manutenção da irregularidade.
Entrementes, entendo que tal irregularidade de per si não é capaz de macular as contas dos gestores em apreço, pelo que mitigo
seus efeitos, isso porque não vislumbro a ocorrência de grave infração à norma legal ou regulamentar, que importe em ocorrência
de dano ao erário, na forma do art. 80, II, da Lei Complementar nº
621/2012, posto que o serviço contratado fora regularmente prestado, sem que houvesse impugnação aos termos do edital.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas nos dispositivos legais supracitados, divergindo em parte da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de a 1ª
Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
a) Sejam afastadas as irregularidades descritas nos itens 1.0, 2.0 e
3.0 desta decisão, em face das razões antes expendidas;
b) Seja mantida a irregularidade relativa ao item 4.0 desta decisão,
porém, seja mitigado seus efeitos, posto que não vislumbro a ocorrência de grave infração à norma legal e regularmentar, em face das
razões antes expendidas;
c) Seja julgada REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do
Espírito Santo – COHAB/ES, relativa ao exercício de 2008, sob a
responsabilidade Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente, Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração e Finanças,
Herbert Rogers de Freitas – Diretor de Operações Comerciais Paulier
Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e Obras, dando-lhes a devida quitação.
d) DEIXE o Colegiado de expedir as recomendações e determinações aplicáveis ao caso, vez que a Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB/ES foi extinta, nos termos da Lei Complementar
n° 488/2009, em 22 de julho de 2009.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3034/2009,
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, nos termos do voto-vista do
Conselheiro convocado, Marco Antônio da Silva:
1. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro convocado,
Marco Antônio da Silva, julgar regulares com ressalvas a prestação
de contas anual da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES, relativa ao exercício de 2008, sob
a responsabilidade dos Srs. Cláudio de Almeida Thiago Soares – Diretor Presidente, Helena Zorzal Nodari – Diretora de Administração
e Finanças, Herbert Rogers de Freitas – Diretor de Operações Comerciais e Paulier Storch Vasconcelos – Diretor de Projetos e Obras,
dando-lhes, portanto, a devida quitação;
Vencido o Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou:
I) por julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio de Almeida Thiago Soares, Diretor Presidente da Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista o
cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2.000 (dois mil)
VRTEs, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
II) por julgar irregulares as contas da Sra. Helena Zorzal Nodari,
Diretora de Administração e Finanças da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da
alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
condenando-o à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTEs, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
III) por julgar irregulares as contas do Sr. Paulier Storch Vasconcelos, Diretor de Projetos e Obras da Companhia Habitacional do
Espírito Santo – COHAB/ES, no exercício de 2008, tendo em vista
o cometimento de graves infrações à norma legal ou regulamentar,
presentificadas nos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, na forma da alínea
“d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, condenando-o à multa no valor correspondente a 1000 (mil) VRTE, na
forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos).
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro convocado,
Marco Antônio da Silva, deixar de expedir as recomendações e determinações aplicáveis ao caso, vez que a Companhia Habitacional
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do Espírito Santo – COHAB/ES foi extinta, nos termos da Lei Complementar n° 488/2009, em 22 de julho de 2009;
Vencido o Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou pela expedição das recomendações constantes de seu
voto.
3. Á unanimidade, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas e o Conselheiro convocado
Marco Antônio da Silva. 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
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Convocado
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-961/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-5284/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA, 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ GUILHERME JUNGER DELOGO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referente
à abertura, 1º e 2º bimestre – exercício de 2014, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro, sob
a responsabilidade do Sr. José Guilherme Junger Delôgo.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
679/2014 (fl. 01), a 6ª Secretaria de Controle Externo sugeriu a
realização de notificação para que o responsável apresentasse a
Prestação de Contas Bimestral, referente à abertura, 1º e 2º bimestre – exercício de 2014.
O responsável, devidamente notificado, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM nº 818/2014, às fls. 02/03, através do Termo
de Notificação n° 1411/2014, fl. 04, apresentou documentação de
fls. 07/14, em que consta comprovante de remessa de dados Cidades-Web.
Em seguida, a área técnica, através da 6ª Secretaria de Controle Externo, emitiu Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 162/2014,
a fl. 16, informando que os dados alusivos à abertura, 1º e 2º bimestres do exercício de 2014, foram enviados em 18/08/2014,
atendendo assim aos termos de notificação n° 1411/2014, e sugeriu
o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Designado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do despacho, acostado a fl. 18,
em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão a 6ª Secretaria de
Controle Externo e ao Ministério Público Especial de Contas deste
Egrégio Tribunal de Contas, tendo a área técnica assim se manifestado, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº
162/2014, a fl. 16, litteris:
[...]
Em 24 de julho de 2014, considerando a situação supra, foi emitido
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o Termo de Notificação nº. 1411/2014 para que o Senhor José Guilherme Junger Delogo encaminhasse, no prazo de 10 (dez) dias, os
arquivos omissos.
Em atenção à notificação, foi protocolado o ofício OF/RPPS/Nº
062/2014 que encaminhou os comprovantes de remessa de dados
do 1º, 2º bimestre, exercício de 2014, que em análise de documentação, confirmamos por meio do site Cidades-Web, ratificamos a remessa, de acordo com as folhas 11/14.
Ante ao exposto, encaminhamos à consideração superior, ao passo
que sugerimos que se arquivem os autos, devido à perda do
objeto. – grifei e negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio da Prestação de
Contas Bimestral em apreço perdeu seu objeto, tendo em vista que
a área técnica em consulta ao sistema de informações desta Corte
de Contas, constatou que os dados referentes à abertura, 1º e 2º
bimestres (exercício de 2014) foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, abertura, 1º e
2º bimestres do exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. José
Guilherme Junger Delôgo, Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro, tendo em vista
a perda do objeto, em razão do saneamento da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5284/2014,
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, nos termos da proposta de decisão do Relator,
Auditor Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o Auditor
Marco Antonio da Silva, Relator, o Senhor Conselheiro 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
AUDITOR MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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

[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-886/2014 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2022/2011
JURISDICIONADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010
RESPONSÁVEL - JOÃO SILVINO MENDES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA - 1) REGULAR

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014
COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Iconha - FMS, sob a responsabilidade do
Senhor João Silvino Mendes – Secretário Municipal de Saúde – exercício de 2010.
A 5ª Controladoria Técnica, através da ITI nº 250/2012 (fls.
416/417) acompanhando o entendimento do Relatório Técnico
Contábil RTC nº 81/2012 (fls. 407/415), observando algumas inconsistências sugeriu a notificação do Sr. Marcelo Lovati Marcarini –
Secretário Municipal de Saúde – exercício 2012 e citação ao Sr. João
Silvino Mendes, que devidamente notificado e cientificado apresentaram documentos de fls. 432/469 e justificativas e documentos de
fls. 471/482, respectivamente.
A 5ª CT em manifestação através da Instrução Contábil Conclusiva
nº 221/2012 de fls. 487/495 concluiu pela irregularidade das contas
do Sr. João Silvino Mendes com recomendação.
Instada a se manifestar o NEC através da ITC nº 4180/2012 de
fls. 499/510, acompanhando a Instrução Técnica Contábil, assim
concluiu:
3 – Conclusão:
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos a
análise das demonstrações contábeis encaminhadas pelo gestor do
Fundo Municipal de Saúde de Iconha, no exercício 2010, considerando o conteúdo probatório e os argumentos de defesa apresentados pelo gestor, chega-se à conclusão de que devem ser mantidas
as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução
Técnica Conclusiva:
3.1. Divergência entre os Extratos Bancários e a Conciliação Bancária, nos saldos bancário e contábil (item 2.2.1 da ICC 221/2012).
Base Normativa: Art. 85 da Lei 4320/1964 e art. 105, inciso III e §
1º, da Resolução da Resolução TC 182/2002.
3.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante, incluindo
valores descontados de servidores evidenciados na conta “INSS Servidores” que não foram repassados à Previdência Social (item
2.2.2 da ICC 221/2012).
Base Normativa: Arts. 85, 88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei
4.320/1964.
Constata-se das demonstrações contábeis apreciadas no Relatório
Técnico Contábil RTC 81/2012 (fls. 407/415): despesa realizada
de R$5.133.490,35, disponibilidade financeira em 31/12/2010 de
R$345.837,51, passivo real a descoberto de R$277.931,72 e déficit
financeiro no exercício de R$574.390,32.
Considerando que a Instrução Contábil Conclusiva ICC 221/2012
conclui pela Irregularidade das Contas do Fundo Municipal de Saúde
de Iconha, relativamente ao exercício financeiro de 2010, tendo em
vista o não atendimento satisfatório do Termo de Citação;
Considerando, ainda, que o Plano Anual de Auditorias Ordinárias,
referente ao exercício de 2010 - PAA 2011, não contemplou o Fundo Municipal de Saúde de Iconha no rol de entes e órgãos a serem
objeto de auditoria ordinária, opina-se diante do preceituado no art.
79, inciso III, da Res. TC 182/02, para que sejam julgadas IRREGULARES as contas apresentadas pelo senhor João Silvino Mendes
– Secretário Municipal de Saúde, relativas ao exercício de 2010, nos
termos dos art. 84, Inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº
621/2012. TC 2022/2011 fls 510
Ainda, com amparo no artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar nº 621/2012, propõe-se recomendação ao atual gestor para
que, nos próximos exercícios:
- Comprove a regularização de valores constantes de conciliações bancárias, conforme estabelece o artigo 85 da Lei Federal
4.320/1964 c/c o art. 105, inciso III, alínea “d” e § 1º, da Resolução
TCEES 182/2002 (Item 2.1.1 da ICC 221/2012).
Sugere-se, ainda, ao Plenário desta E. Corte de Contas, com fundamento no artigo 62 da Lei Complementar nº 32/93, a imposição
de MULTA ao responsável senhor João Silvino Mendes, a ser dosada
em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Complementar
nº 32/93.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas através do
Parecer nº 804/2012 de fls. 514/517 da lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, encampou na íntegra a manifestação técnica.
É o relatório.
VOTO
TC Nº 2022/11
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Consta nos autos informações acerca da tempestividade de encaminhamento da Prestação de Contas pelo Sr. João Silvino Mendes
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cumprido o artigo 105 da Resolução TC 182/02, vigente na época.
Quanto às irregularidades que permaneceram pela equipe técnica e
ministerial, passo a me manifestar nos seguintes termos:
Divergência entre os Extratos Bancários e as Conciliações
Bancárias, nos saldos bancário e contábil: Art. 85 da Lei
4320/1964
A unidade técnica as analisar os documentos que acompanharam a
presente Prestação de Contas, verificou que houve divergência no
valor de R$ 4.320,00 entre o fluxo de caixa contábil e conciliação
bancária.
Informa o Responsável que o valor encontrado na divergência, se
refere ao pagamento realizado em 2008 ao credor Oficina Mecânica Sergio Admai ME, sustado pela Administração em 2009 por
motivo da não comprovação de despesa. Informa que o processo
encontra-se em juízo e os anexos e comprovantes foram relatados e
anexados nas PCA´s de 2009, 2010 e 2011 do Município de Iconha,
conclui que por se tratar de despesa de 2008 e com a abertura da
Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde em 2009 não consta
no Balanço Patrimonial do FMS o registro dessa despesa.
Analisando os argumentos trazidos em sede de justificativa, ressalta a equipe técnica que, embora o responsável não tenha acostado
documentos comprobatórios do alegado, informa que no processo
de Prestação de Contas do exercício de 2009, os mesmos argumentos foram trazidos naquela oportunidade onde este Tribunal se
manifestou recomendando a Administração do Fundo Municipal de
Saúde de Iconha que promovesse a adequação entre a conciliação e
os extratos bancários de conta 58.040-6 do Banco do Brasil.
Ressaltou a equipe técnica que na Prestação de Contas do exercício
de 2010, a citada conta não apresentou valores a serem regularizados, ficando demonstrado que o saldo do banco era igual ao da contabilidade no valor de R$ 166,88, consoante se vê às fls. 371/372.
A área técnica analisando os extratos bancários verificou que o
saldo bancário é de R$ 4.486,88 perfazendo a divergência de R$
4.320,00 significando dizer que a contabilidade não está retratando
a realidade desta conta.
A análise dos extratos bancários visa o exercício do controle externo a cargo desta Corte de Contas, observando que em casos de
divergências com os saldos bancários fragilizam a confiabilidade dos
registros e demonstrativos contábeis.
No caso concreto, esta mesma divergência já foi objeto de recomendação no exercício de 2009, por meio do Acórdão TC 104/2012
de 12 de abril de 2012, nos autos do TC 2488/2010 de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Chamoun.
Feitas estas considerações, verifico que a recomendação foi feita no
exercício de 2012, momento que foi dada a ciência ao responsável
e a análise neste processo se refere ao exercício de 2010, o que
por si só, não se poderia exigir que fosse adotada a recomendação
neste exercício, nesse contexto, aplicando o princípio da razoabilidade, entendo por recomendar ao atual gestor a cabal observância
do artigo 85 da Lei 4320/64, pois que a divergência apontada não
possui, nesta oportunidade, condão de contaminar a presente Prestação de Contas.
Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante: Art. 85,
88, 89, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1064
A unidade técnica ao analisar o Demonstrativo da Dívida Flutuante
(Anexo 17) constatou que diversos valores gerou acúmulo de saldo,
sem recolhimento a quem de direito.
Em justificativa, o responsável informa que foi verificado no balancete analítico completo do mês de junho de 2012 que as contas da
dívida flutuante apresentam movimentação constando saldo atual.
Alega que essa movimentação de inscrição e baixa contínua vem
ocorrendo mês a mês sendo que o saldo atual em junho de 2012
será regularizado no exercício de 2012.
Analisando a documentação apresentada, constatou a unidade técnica que houve aumento de saldo nas contas “Previdência IPASIC
– Efetivos” e “IRRF de Servidores” e, ainda, que os valores descontados dos servidores evidenciados na conta “INSS – Servidores” não
foram repassados à Previdência Social.
Compulsando os autos, observo na Tabela constante à fl. 493 a
unidade técnica apresentou o quadro de Demonstrativo da Dívida
Flutuante onde evidencia baixa em algumas contas apresentando
saldo no exercício de 2010.
Após as justificativas a tabela constante à fl. 495 aponta acréscimo
de saldo nas contas Previdência IPASIC e IRRF de Servidores e outras contas apresentaram baixa.
Pesquisando no sistema de consultas os autos do TC 3241/13 que
tratam da PCA relativa ao exercício de 2012, verifiquei que as contas da previdência e do IRRF tiveram baixa, conforme tabela da
unidade técnica, a seguir transcrita:
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CONTA
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
INSS de servidores
R$ 43.563,00
R$ 19.678,90
Previdência – IPASIC R$ 137.825,53
R$ 123.977,01
Ressalto, que por constar saldo nas referidas contas, a unidade técnica sugeriu a citação do responsável pelo não recolhimento das
contribuições do INSS e do Instituto de Previdência retidas dos servidores.
Verifiquei, ainda, em pesquisa nos autos do TC 3241/13 que a equipe técnica analisando o Anexo 17 constatou tão somente a conta
“Empréstimos Consignação Banestes” acumulando saldo, sugerindo
a citação do responsável pelo acúmulo de saldo de conta na dívida
flutuante, irregularidade esta, que ora analiso.
Nesse sentido, ante a ausência de indicativo na irregularidade nominada como “Acúmulo de saldo de conta na dívida flutuante” nos
autos TC 3241/13 – PCA 2012, das contas ora apontadas (Previdência e IRRF) e diante do comprometimento do responsável em
regularizar os respectivos valores do Balancete Analítico Completo,
entendo que, nesta oportunidade se reveste a inconsistência passível de recomendação, não ensejando, ao meu sentir a rejeição das
contas ora analisadas.
III – CONCLUSÃO:
Nesse caminhar, divergindo do corpo técnico e ministerial VOTO
pela REGULARIDADE COM RESSALVA das Contas do Fundo Municipal de Saúde de Iconha no exercício de 2010 sob a responsabilidade do Sr. João Silvino Mendes, dando-lhe quitação na forma do
artigo 84, II c/c art. 86 da LC 621/2012.
Por fim, impende recomentar ao atual gestor do Fundo Municipal de
Saúde de Iconha que:
Identifique a origem da divergência existente entre a conciliação e
os extratos bancários e, observando os procedimentos técnicos contábeis previstos nos itens 31/36 da NBC – ITG – 2000 da Resolução
CFC 1330/2011, regularizando os registros contábeis no exercício
em curso;
Regularize o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais obrigações consignadas evidenciadas no Demonstrativo da Divida Flutuante ou, caso existam erros nos registros contábeis, que
identifiquem a origem desses erros e proceda conforme orientação
anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2022/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de outubro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regulares com ressalva as contas do Fundo Municipal
de Saúde de Iconha referentes ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. João Silvino Mendes, dando-lhe a devida quitação, na forma do artigo 84, II c/c art. 86 da Lei Complementar nº
621/2012;
2. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde
de Iconha que: 2.1) Providencie a adequação entre a conciliação e os extratos bancários conforme estabelece o artigo 85 da
Lei 4320/1964; 2.2) Atenda as normas legais pertinentes à Dívida
Flutuante; 2.3) Adeque à forma de registro das informações contábeis dos regimes próprios de previdência, especialmente quanto
ao registro da dívida ativa na conta de compensação do balanço
Patrimonial; e 2.4) Observe os procedimentos técnico-contábeis
de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos
itens 31/36 da NBC – ITG – 2000 da Resolução CFC nº 1330/2011;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2014.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1033/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3083/2014
JURISDICIONADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - FADAPES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - GILMAR ALVES BATISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2/3, do Fundo
de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, do exercício
financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Gilmar Alves
Batista – Defensor Público Geral.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
265/2014, fls. 12/29, elaborado pela 9ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes
termos:
7 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Fundo Fadepes, sob a responsabilidade do Sr. Gilmar Alves Batista, Defensor
Público Geral, no exercício de funções como ordenador de despesas
no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014 e as
orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na
Nota Técnica SEGEX 007/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas do Sr. Gilmar Alves Batista, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – E.S., 25 de julho de 2014.
MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS
Auditor de Controle Externo
203.081
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, opinou-se, através da ITC 8091/2014/2014 (fls.
31/32), por julgar REGULARES as contas do senhor Gilmar Alves
Batista – Defensor Público Geral, frente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público Especial de Contas,
conforme se vê à fl. 34. Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES as
contas do senhor Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral,
responsável pelo ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
- FADEPES, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3083/2014,
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, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES, relativa ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Gilmar Alves Batista, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos, após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro Convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. 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
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1034/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2599/2014
JURISDICIONADO - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E
LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRÓ ESPORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - VANDERSON ALONSO LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2/8, do Fundo de
Incentivo ao Esporte e lazer do Estado do Espírito Santo – PRÓ-ESPORTE, do exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do
senhor Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado de Esportes
e Lazer.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 304/2014,
fls. 14/23, elaborado pela 2ª Secretaria de Controle Externo, concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do senhor Vanderson Alonso Leite no exercício do cargo de Secretário de Estado
de Esportes e Lazer, consequentemente como ordenador de despesas do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado do Espírito
Santo – PRÓ-ESPORTE, no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014 e as
orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na
Nota Técnica SEGEX 007/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas
nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular das contas prestadas e encaminhadas pelo senhor Vanderson
Alonso Leite, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, essa unidade técnica assim se manifestou por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 7602/2014, às fls. 25/26:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 304/2014
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 Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado
de Esportes e Lazer, frente ao Fundo de Incentivo ao Esporte e lazer
do Estado do Espírito Santo – PRÓ-ESPORTE, no exercício de 2013,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
Seguindo-se o trâmite regimental, enviados os autos ao representante do Ministério Público Especial de Contas, esse se manifestou
por meio do parecer PPJC 4247/2014, à fl. 28, acompanhando in
totum o entendimento da área técnica na ITC 7602/2014.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
este Egrégio Tribunal julgue REGULARES AS CONTAS do senhor
Vanderson Alonso Leite – Secretário de Estado de Esportes e Lazer,
frente ao Fundo de Incentivo ao Esporte e lazer do Estado do Espírito Santo – PRÓ-ESPORTE, no exercício de 2013, na forma do inciso I
do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
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-2599/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
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Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo – PRÓ-ESPORTE, relativa
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Vanderson Alonso Leite, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos, após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para o julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, e o Conselheiro Convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2104/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO
EXERCÍCIO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEL:

3348/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2013
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Antonio Wilson Fiorot
CPF: 364.647.167-00
Endereço: Rua Montanha s/n – Centro –
Pedro Canário ES
Bairro: Jerônimo Monteiro
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício
financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Wilson
Fiorot, no período de exercício de, 03/09/2013 a 31/12/2013, para
fins de emissão de parecer prévio conforme prevê o artigo 76 da LC
Nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).
Após análise da documentação juntada aos autos, a 6ª Secretaria
de Controle Externo em sua Instrução Técnica Inicial – ITI
1779/2014, fls. 20 a 22, verificou a omissão de remessa de
arquivos ou remessa em desacordo com o disposto na Instrução
Técnica Normativa TCEES nº 028/2013, Anexo 2, e sugeriu a
Notificação do responsável consubstanciado no artigo 63, inciso
III, da Lei Complementar 621/2012, para que encaminhe a
documentação abaixo identificada, em complementação a presente
Prestação de Contas Anual.
Item
Arquivo
13
BALEXE

20

PCFUND

21

PCFSAU

Situação Encontrada
O arquivo enviado
referente ao balancete
da receita e da despesa
orçamentária demonstra
a execução da receita e
da despesa da prefeitura
e do fundo de saúde,
não demostrando a
consolidação de execução
da receita e de despesa
orçamentária do
Instituto de Previdência
e Assistência de Pedro
Canário, o que contraria a
IN 28/2013.
Não contém assinatura
digital do prefeito.
Não enviou o arquivo.

Solução
Notificação para reenvio
do arquivo demostrando a
consolidação da execução
da receita e despesa
orçamentária de todas as
unidades orçamentárias
do Poder Executivo,
inclusive a do Instituto de
Previdência e Assistência
de Pedro Canário, com
assinatura digital do
prefeito e contabilista
responsável.
Notificação para reenvio
do arquivo, com assinatura
digital do prefeito.
Notificação para envio do
arquivo, com assinatura
digital do prefeito.
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RELSCI

Não enviou o arquivo

Notificação para envio do
arquivo, com assinatura
digital do prefeito.

É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso III da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO do Sr. Antonio Wilson Fiorot, Prefeito Municipal
de Pedro Canário, no exercício de 2013, para que no prazo de 30
(trinta) dias apresente a documentação supracitada, devendo
ainda, ser enviada cópia da referida Instrução Técnica Inicial ITI
1779/2014, juntamente com o Termo de Notificação.
É como DECIDO.
Vitória-ES, 11 de dezembro de 2014.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2106/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO
EXERCÍCIO:
INTERESSADO:
RESPONSÁVEL:

2448/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2013
Prefeitura Municipal de Iconha
João Paganini
CPF:085.953.057-49
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Iconha, referente ao exercício financeiro
de 2013.
Após análise da documentação juntada aos autos, a 5ª Secretaria de
Controle Externo, em sua Instrução Técnica Inicial – ITI 1784/2014,
folha 36, sugeriu a citação do responsável, consubstanciada nos
artigos 157, Inciso III, do Regimento Interno TCEES, aprovado pela
Resolução TC nº 261/2013, c/c o art. 56, inciso II, da Lei Complementar
nº 621/2012, para que no prazo estipulado apresente esclarecimentos
e/ou justificativas que entender necessárias, em face aos indícios
de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil RTC nº
423/2014, conforme segue:
Responsável
Itens/Subitens
João Paganini
4.1 e 6.1
É o sucinto relatório. DECIDO.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso I da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Isto posto, comungo com o Corpo Técnico e DETERMINO a CITAÇÃO
do Sr. João Paganini, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
documentos e/ou justificativas que entender necessárias em face dos
indicios de irregularidades apontados, devendo ainda, ser enviada
cópia do Relatório Técnico Contábil RTC nº 423/2014 e da Instrução
Técnica Inicial ITI 1784/2014, juntamente com o Termo de Citação.
É como DECIDO.
Vitória/ES, 12 de dezembro de 2014
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2105/2014
PROCESSO TC:
ASSUNTO:
REPRESENTANTE:

1622/2014
Representação
Seletiva Serviços Ltda
CNPJ: 04.360.144/0001-00
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
RESPONSÁVEIS:
Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal
Vaney Lacerda Fernandes – Presidente da
CPL
E outros
ADVOGADO:
Não constituído.
Tratam os presentes autos de Representação, formulada pela empresa Seletiva Serviços Ltda., em face do Município de Pinheiros,
inconformada com sua desclassificação da Concorrência Pública n.
003/2013, cujo objeto é a operacionalização da Unidade de Triagem
e Compostagem de resíduos sólidos urbanos e domiciliares do Município de Pinheiros com aterro sanitário, coleta de lixo domiciliar e coleta,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos de saúde.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica Preliminar MTP 896/2014, fls. 181 a 195, que, não obtendo junto à Prefeitura Municipal de Pinheiros, cópia do edital de Concorrência Pública
nº 003/2013, imprescindível para a prosseguimento das análises,
opina pelo seguinte :
CONHECER da presente Representação, em virtude do atendimento
aos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo 94 c/c 99, § 2º, da
Lei Complementar n. 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES; e
Com fundamento nos artigos 288, inciso VI, e 314, § 1º, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
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pela Resolução TC Nº 261, de 4 de junho de 2013, DETERMINAR
A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA, de forma a requisitar à Prefeitura
Municipal de Pinheiros o envio de cópia integral do processo referente à
Concorrência Pública n. 003/2013, cujo objeto é a operacionalização da
Unidade de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos e domiciliares do Município de Pinheiros com aterro sanitário, coleta de lixo
domiciliar e coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de
saúde (classe I), contendo, necessariamente, o edital da Concorrência
e a planilha orçamentária municipal.
O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 63,
Inciso II da Lei Complementar nº LC 621/2012.
Acompanhando o entendimento da Área Técnica, com base nos artigos 56, inciso I e 63, inciso II da Lei Complementar 621/2012, decido
pela expedição de Comunicação de Diligência ao Sr. Antônio Carlos
Machado – Prefeito Municipal de Pinheiros, para que, no prazo de 15 (
quinze ) dias regularize o procedimento ressaltado pela Área Técnica na Manifestação Técnica Preliminar MTP 896/2014.
Determino também a remessa de cópia da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 896/2014, fls. 181 a 195, em anexo ao Termo de
Comunicação de Diligência, devendo ainda o responsável ser advertido sobre as penalidades cabíveis na hipótese de descumprimento desta Decisão.
É como DECIDO.
Vitória - ES, 11 de dezembro de 2014
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Relator
Dispositivos legais :
Lei Complementar n. 621/2012
Art. 56. O Relator preside a instrução do processo, competindo-lhe
determinar, preliminarmente, mediante decisão monocrática, após a
manifestação da unidade técnica:
I - a realização das diligências necessárias ao saneamento do processo,
inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos considerados prejudiciais, estabelecendo prazo
para o seu cumprimento;
Art. 63. O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos
atos e termos processuais, far-se-á mediante:
(....)
II - comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir a necessidade de algum dado,
esclarecimento ou providência preliminar;
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III – estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência
de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em
virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma, por força
de lei específica.
[...]
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas
à denúncia.
Resolução TC nº 261/2013
Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:
[...]
VI – determinar a realização das diligências necessárias à escorreita
instrução do processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação
dependerem da verificação de fatos ou atos considerados prejudiciais,
estabelecendo prazo para o seu cumprimento;
Art. 314. A instrução compreende o exame da matéria pela unidade
técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de quaisquer dos instrumentos de fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem como as demais providências necessárias à elucidação dos
fatos e à apuração de responsabilidades.
§ 1º Considera-se diligência toda requisição de documentos e pedido
de esclarecimentos ou de providências complementares, necessárias e
imprescindíveis à instrução do processo, com o objetivo de dirimir dúvidas ou suprir falhas e omissões, podendo ser determinada pelo Relator
ou pelo colegiado.
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 2107/2014

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 2108/2014

PROCESSO TC: 3163/2014
JURISDICIONADO: IPAS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADORES
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: ADILSON ALMEIDA MARTINS
Diretor Presidente
DECIDE A RELATORA, Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas, em cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012 c/c o art. 138, § 3º, da Resolução n.
261/2013, NOTIFICAR o atual Diretor Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Barra de São Francisco, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal os arquivos
abaixo relacionados, referentes à Prestação de Contas Anual
do exercício de 2013, de acordo com a Análise Inicial de
Conformidade n. 546/2014 e com a Instrução Técnica Inicial
n. 1773/2014, cujas cópias deverão ser enviadas junto ao Termo
de Notificação, com a advertência de que o não cumprimento desta
Decisão poderá implicar a aplicação de multa, nos termos do art.
135, inciso IV, da Lei Complementar n. 621/2012.

PROCESSO TC: 3208/2014
JURISDICIONADO: AGERSA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADORES
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: FERNANDO SANTOS MOURA
Diretor Presidente

Item

Arquivo

02

ROLRES

06
07
08
11
15
27
31
37
38

39

Situação Encontrada
Arquivo danificado –
não abre

Solução

Notificação para envio do arquivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
BALORC 2 Arquivo danificado – Notificação para envio do arE3
não abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
BALFIN
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
BALPAT
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
DEMDFL
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
BALEXO
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
COMINV
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
TVDISP
Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
DEMDAD Arquivo danificado – Notificação para envio do arnão abre
quivo, com assinatura digital do
Gestor do Instituto.
RELPOL
Devido problemas na Notificação para envio do arformação dos Conse- quivo, com assinatura digital do
lhos do Instituto de
Gestor do Instituto.
Previdência dos Servidores públicos de Barra de São Francisco,
não foi possível
encaminhar o Relatório que definiu
a política anual de
investimentos, na
forma do artigo 4°
da Resolução CMN n°
3.922/2010.
DEMPOL
Devido problemas na Notificação para envio do arformação dos Conse- quivo, com assinatura digital do
lhos do Instituto de
Gestor do Instituto.
Previdência dos Servidores públicos de Barra de São Francisco,
não foi possível
encaminhar o Relatório que definiu
a política anual de
investimentos, na
forma do artigo 4°
da Resolução CMN n°
3.922/2010.

Em 12 de dezembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
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DECIDE A RELATORA, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, em cumprimento ao art. 63, inciso III, da Lei Complementar
n. 621/2012 c/c o art. 138, § 3º, da Resolução n. 261/2013,
NOTIFICAR o atual Diretor Presidente da Agência Municipal
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro
de Itapemirim – AGERSA, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal os arquivos
abaixo relacionados, referentes à Prestação de Contas Anual
do exercício de 2013, de acordo com a Análise Inicial de
Conformidade n. 538/2014 e com a Instrução Técnica Inicial
n. 1748/2014, cujas cópias deverão ser enviadas junto ao Termo
de Notificação, com a advertência de que o não cumprimento desta
Decisão poderá implicar a aplicação de multa, nos termos do art.
135, inciso IV, da Lei Complementar n. 621/2012.
Item

Arquivo

Situação
Encontrada
Não foi enviado o
arquivo.

01

MENSAG

02

ROLRES

Não foi enviado o
arquivo.

03

RELGES

Não foi enviado o
arquivo

07

BALORC

Não foi enviado o
arquivo

08

BALFIN

Não foi enviado o
arquivo

09

BALPAT

Não foi enviado o
arquivo

10

DEMVAP

Não foi enviado o
arquivo

11

DEMDIF

Não foi enviado o
arquivo

12

DEMDFL

Não foi enviado o
arquivo

13

DEMFCA

Não foi enviado o
arquivo

14

BALVER

Não foi enviado o
arquivo

15

BALEXO

Não foi enviado o
arquivo

16

INVMOV

Não foi enviado o
arquivo

19

INVIMO

Não foi enviado o
arquivo

22

INVALM

Não foi enviado o
arquivo

27

COMINV

Não foi enviado o
arquivo

Solução
Notificação para envio do arquivo
com assinatura digital do Diretor
Presidente.
Notificação para envio do arquivo
com assinatura digital do Diretor
Presidente.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
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28

DEMDAT

Não foi enviado o
arquivo

Notificação para envio do
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
29
DEMRAP
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
30
EXTBAN
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
31
TVDISP
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
32
FOLRPP
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
33
FOLRGP
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
34
DEMCPA
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
35
DEMCSE
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e contabilista
responsável.
Exame da mídia original encaminhada mediante o OF. Nº 175/2014,
protocolado neste Tribunal sob o nº 004659
23
RESAMC
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e profissional
responsável.
24
DEMANC Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e profissional
responsável.
25
RESAMP
Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e profissional
responsável.
26
DEMAMP Não foi enviado o
Notificação para envio do
arquivo
arquivo com assinatura digital do
Diretor Presidente e profissional
responsável.
Exame da mídia complementar encaminhada mediante o OF. Nº 535/2014,
protocolado neste Tribunal sob o nº 0016137/2014

Em 12 de dezembro de 2014.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2110/2014
PROCESSO: TC 2506/2014
JURISDICIONADO: Diretoria de Saúde da Policia Militar (DSPMES)
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - Ordenadores
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Isson Feu Pereira Pinto Filho (Diretor de Saúde)
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual – Ordenadores,
referente ao exercício de 2013, da Diretoria de Saúde da Policia Militar do Estado do Espirito Santo, sob a responsabilidade do senhor
Isson Feu Pereira Pinto Filho – Diretor de Saúde.
A Decisão Monocrática Preliminar 1229/2014 (fl. 12), acolhendo a
análise inicial de conformidade AIC - 175/2014, elaborada pela 2ª
SCE determinou a notificação do agente responsável para reenvio da
prestação de contas de acordo com as exigências do anexo 3 da IN TC
28/2013, o que foi tempestivamente atendido pelo responsável, por
meio do ofício OF/ DS/ PMES/ n° 0205/2014 (fl. 17).
Nova análise de conformidade considerou o processo apto para análise e instrução (fls. 22-24).
Por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 870/2014, no entanto, o auditor responsável pela análise constatou a impossibilidade
de conclusão, em virtude da necessidade de envio de cópia, em arquivos assinados com certificação digital, dos seguintes documentos:
planilha de cálculo das avaliações, bem como do Relatório Técnico
previsto na Portaria Conjunta SEFAZ/SECONT/SEGER nº 001, de
26/09/2013 e alterações, permitindo que se conheça quais bens tiveram seus valores ajustados e os critérios utilizados;
planilha que discrimine os valores das inconsistências, bem como do
Relatório Final a que se refere a Instrução Normativa SEGER/SEFAZ/
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SECONT nº 1/2010 e alterações, permitindo que se conheça quais
bens tiveram seus valores ajustados e a metodologia utilizada;
dos processo administrativo ns. 61889768/13 e 64722147/13 referente à inscrição de destruição por uso de bens móveis ( conta contábil 523120118 );
do processo administrativo n.65047818/13 referentes à inscrição de Inc. de saldos patrimoniais de bens móveis ( conta contábil
523120230);
dos processos administrativos para apuração das responsabilidades
e, consequentemente, do registro em contas de diversos responsáveis apurados.
À luz do exposto, com fundamento no art. 56, I da Lei Complementar
621/2012 c.c 314, § 2º da Resolução TC 261/2013, acolho a Manifestação Técnica Preliminar MTP 870/2014 da 2ª SCE e DECIDO pela
Notificação do Senhor Isson Feu Pereira Pinto Filho, para que no
prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte os
documentos descritos no item 2, da MTP 870/2014, em arquivos assinados com certificação digital, conforme art. 12, caput e
parágrafo único, da IN 28/2013, imprescindíveis à instrução do processo, com o objetivo de dirimir dúvidas ou suprir falhas e omissões,
conforme previsão do art. 314, §§ 1º e 3º, II, do RITCEES, sob pena
de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica Preliminar MTP 870/2014 elaborada pela 2ª Secretaria de Controle
Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2117/2014
PROCESSO: TC – 2658/2014
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual (PCA) – Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
Trata-se de processo de encaminhamento da mídia digital da Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2013, do Fundo
Municipal de Saúde de Jaguaré, sob a responsabilidade da Senhora
Dayana Mara dos Santos Silva Bizi.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial ITI 1770/2014,
fl.23/24, e conforme o artigo 138, § 3º do Regimento Interno desta
Corte de Contas, DECIDO:
pela Notificação da Senhora Dayana Mara dos Santos Silva
Bizi, para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Anual indicada
na Instrução Técnica Inicial – ITI 1770/2014, observando os
termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013, sob pena de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica
Inicial 1770/2014, elaborada pela 3ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2112/2014
PROCESSO: TC – 3206/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão (Exercício 2013)
RESPONSÁVEL: Sebastião Fosse
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual – Contas de
Gestão, referente ao exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de
Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade do Senhor Sebastião
Fosse.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial ITI 1745/2014, e,
com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c, art.
82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Sebastião Fosse, para que no prazo
de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte a Prestação de Contas Anual – Ordenadores (Contas de Gestão), referente
ao exercício de 2013, indicada na Instrução Técnica Inicial ITI
1745/2014, sob pena de aplicação de multa, além de instauração
de tomada de contas, valendo ressaltar que a omissão no dever de
prestar contas constitui hipótese de intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade AIC 536/2014, (fls15/19), e da Instrução Técnica
Inicial ITI 1745/2014 (fls20/23), elaborada pela 6ª Secretaria de
Controle Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2109/2014
PROCESSO: TC 3342/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Sebastião Fosse
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual - Contas de
Governo, da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro, alusiva ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Sebastião
Fosse.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial ITI 1757/2014, e
com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III c.c 82,
§3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art 135 da Resolução
Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Sebastião Fosse, para que no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte de
Contas a complementação da Prestação de Contas Anual – (Contas
de Governo) referente ao exercício de 2013, indicada na Instrução
Técnica Inicial 1757/2014, sob pena de aplicação de multa, além de
instauração de tomada de contas, valendo ressaltar que a omissão
no dever de prestar contas constitui hipótese de intervenção do
Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da análise Inicial de
Conformidade AIC 540/2014, (fls20/26) e a Instrução Técnica Inicial ITI 1757/2014, fls.(27/32), elaborada pela 6ª Secretaria de
Controle Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2113/2014
PROCESSO: TC 3529/2014
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2013
RESPONSÁVEL: Robson Roque Coelho
Trata-se de processo da Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, sob
a responsabilidade do senhor Robson Roque Coelho.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial 1751/2014, fls.07,
com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso III, c/c, art.
82, §3º da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 135 da Resolução Interna TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do senhor Robson Roque Coelho para que no
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prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte
a Prestação de Contas Anual, do exercício de 2013, indicada na
Instrução Técnica Inicial 1751/2014, sob pena de aplicação de
multa, além de instauração de tomada de contas. Cabe ressaltar
que a omissão no dever de prestar contas constitui hipótese de
intervenção do Estado nos Municípios, prevista no art. 35 da Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Análise Inicial de
Conformidade 427/2014, e da Instrução Técnica Inicial 1751/2014,
elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 2111/2014
PROCESSO: TC – 6035/2014
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Finanças de São Mateus
ASSUNTO: Omissão Remessa Prestação de Contas Bimestral – 2º
bimestre 2014
RESPONSÁVEL: Amauri Pinto Marinho
Trata-se de processo de Omissão da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 2º bimestre de 2014, da Secretaria Municipal
Finanças de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amauri
Pinto Marinho.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial nº 1776/2014, fls
37, e, com fundamento nos artigos 1º, inciso XXII e 63, inciso I,
c/c, art 82, §3º, da lei Complementar nº 621/2012 e no artigo 135
da Resolução TC 219/2010, DECIDO:
Pela Citação do Sr. Amauri Pinto Marinho, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Prestação de Contas Bimestral indicada na Instrução Técnica Inicial
1776/2014, sob pena de aplicação de multa, além de instauração
de tomada de contas, valendo ressaltar que a omissão no dever
de prestar contas constitui hipótese de intervenção do Estado nos
Municípios, prevista no art. 35 da Constituição Federal.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial 1776/2014, elaborada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo.
Em, 12 de dezembro de 2014.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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