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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-1151/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5203/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIM/2014
RESPONSÁVEL - JADER MUTZIG BRUNA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo a Abertura, 1º e 2º bimestres, exercício 2014, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha por meio do sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 769/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, o
senhor Jader Mutzig Bruna.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
933/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação Nº 1611/2014 (fl.5). As informações foram prestadas (fl.08/12) e os autos encaminhados à
Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório
Conclusivo de Omissão - RCO Nº 224/2014 (fl.16).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº 224/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
5203/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 20),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bi-

mestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 224/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5203/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. 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-1152/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5204/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIM/2014
RESPONSÁVEL - DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Corpo Especial - Auditores

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

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

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

Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador-Geral
Luciano Vieira
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo a Abertura, 1º e 2º bimestres, exercício 2014, da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha por meio
do sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 770/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, o
senhor Daltacir Ferreira dos Santos.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
967/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes. A Secretaria Geral de Sessões nas fls (05) informa
que foi feito contato com a Prefeitura Municipal de Vila Velha onde
se obteve a informação que o atual responsável pela Secretaria de
Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, é o senhor Paulo
Mauricio Ferrari.
A Decisão Monocrática 967/2014 (fl 8) foi retificada, gerando o Termo de Notificação, No 1704/2014 (fl 9) em nome do novo Secretário, senhor Paulo Maurício Ferrari. As informações foram prestadas
(fls.12/16) e os autos encaminhados à Secretaria-Geral de Controle
Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo de Omissão RCO
227/2014 (fl.20)
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº 227/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
5204/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 24),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão
– RCO Nº 227/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5204/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1153/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5205/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIM/2014
RESPONSÁVEL - WALLACE MILLIS DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo a Abertura, 1º e 2º bimestres, exercício 2014, da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo de Vila Velha por meio do sistema
informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 771/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, o
senhor Wallace Millis da Silva.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
936/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1517/2014 (fl.5). As informações foram prestadas (fl.09/12) e os autos encaminhados à
Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório
Conclusivo de Omissão (RCO).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 225/2014 (fl.16), constatou que os dados
foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima
referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 5205/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 20),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 225/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas
(fl.20).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5205/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
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Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. 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-1154/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5206/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIM/2014
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO AUGUSTO MENDES DE MATTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo a Abertura e 1º e 2º bimestres, exercício 2014, da Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha por meio do
sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 772/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, do
senhor Rogerio Augusto Mendes de Mattos.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
939/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1556/2014 (fl.5). As informações foram prestadas (fl.09/12) e os autos encaminhados à
Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 219/2014 (fl.16).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 219/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
5206/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 20),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 219/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5206/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, nos termos
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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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. 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-1155/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8007/2014
JURISDICIONADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIM/2014
RESPONSÁVEL - ÁLCIO DE ARAÚJO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 3º
BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de Prestação de Contas Bimestral – PCB relativo
ao 3º bimestre, exercício 2014, da Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica de Vila Velha por meio do sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 1207/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, do senhor Alcio de Araújo
pelo não encaminhamento da prestação de contas. Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1351/2014 (fl. 4),
concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos dados faltantes.
No entanto, antes da expedição do Termo de Notificação, a Secretaria Geral de Sessões nas fls (05) informou ao Conselheiro Relator sobre a alteração do gestor na Secretaria de Gestão Estratégica
(atualmente denominada de Secretaria de Relações Institucionais).
O responsável pela Secretaria de Relações Institucionais é o senhor
Sergio Muniz Gionordoli desde 04/08/2014.
Os autos foram encaminhados, pelo Relator, a 5ª Secretaria de Controle Externo para ciência e confirmação das informações. Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia de
Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio da Manifestação Técnica
MTP 768/2014, concluiu que:
A ITI nº 1.207/2014 sugeriu notificação ao responsável pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica de Vila Velha para encaminhamento da Prestação de contas bimestral por meio do sistema Cidades-Web referente ao 3º bimestre/2014. Após decisão pela notificação conforme DECM 1.351/2014, vieram os autos a esta secretaria
para confirmação sobre alteração do responsável pela secretaria.
Conforme Relatório Cidades Web (fl. 8), o Sr. Alcio de Araujo foi responsável pela UG até o dia 05/09/2014, sendo substituído pelo Sr.
SÉRGIO MUNIZ GIANÓRDOLI, CPF: 557.375.607-91, Endereço: Rua
Carlos Delgado Guerra Pinto, Nº 640, Apto 101, Jardim Camburi,
Vitoria-ES – CEP: 29,090-040.
Constatou-se, também, que Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, passou a denominar-se SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, conforme Decreto nº 086/2014 do município de Vila Velha (fl. 9).
Verifica-se, ainda, em consulta ao sistema Cidades-Web, que o período demandado foi encaminhado e homologado (fl. 10), estando
o Jurisdicionado em conformidade com Resolução TCEES 247/12.
Ante o exposto, sugere-se o arquivamento deste processo.
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Vitória, 20 de outubro de 2014.
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão - Auditor de Controle Externo
Matr. TC nº: 203.103
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 13),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento do processo, ante o envio das prestações de contas
bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica – MTP Nº
768/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8007/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. 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-1156/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8008/2014
JURISDICIONADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIM/2014
RESPONSÁVEL - DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - PERÍODO: 3º
BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo ao 3º bimestre, exercício 2014, da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha por meio do sistema
informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 1208/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, do
senhor Daltacir Ferreira dos Santos.
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Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1352/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1947/2014 (fl.5). As informações foram prestadas (fl.09/10) e os autos encaminhados à
Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 244/2014 (fl.14).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 244/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
8008/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 18),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 244/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8008/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. 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-1160/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8467/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
(EXERCÍCIO DE 2014)
RESPONSÁVEL - GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO -ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo ao 3º bimestre, exercício 2014, da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Vila Velha por meio do sistema informatizado
denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, o Sistema Cidades Web, em conformidade com o art.23 da Resolução 247/2013, expediu no dia 18 de
agosto de 2014, Termo de Notificação Eletrônica (fls 02) ao responsável, fixando novo prazo de 15 dias para o cumprimento da
obrigação, sob pena de multa, nos termos do artigo 21 do mesmo
diploma normativo.
Diante do não atendimento da notificação, a 5ª Secretaria de Controle Externa, por meio da Instrução Técnica Inicial Nº 1375/2014
(fl.01) opina pela citação da responsável, a senhora Giovana de Siqueira Novaes Buaiz.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1556/2014 (fl. 05), concedendo o prazo de 15 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1863/2014 (fl.7).
As informações foram prestadas (fl.09/11) e os autos encaminhados
à Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo de Omissão RCO 248/2014 (fl.15).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 248/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Citação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
8467/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer (fl 19),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, pelo
saneamento da omissão, ante o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 248/2014 e no Parecer do Ministério Publico de Contas.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8467/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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:
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DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1163/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6730/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA (EXERCÍCIO
DE 2012)
RESPONSÁVEL - IRANILSON CASADO PONTES
EMENTA: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2012) - 1) RECOMENDAÇÕES - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre fiscalização ordinária realizada na
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano - SEDURB, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade do senhor Iranilson Casado Pontes - Secretário de
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.
A amostra restringiu-se a três convênios, os quais representaram o
percentual de 68,58% dos recursos estaduais para o universo analisado.
A fiscalização ordinária (Relatório de Fiscalização RA-O 75/2013 fls. 06/28, com documentação de suporte às fls. 29/269) não apontou indícios de irregularidades capazes de comprometer a execução
dos convênios examinados, ressalvadas, apenas, as recomendações
constantes das fls. 27/28.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6581/2014 (fls. 271/273), sugerindo a adoção das providências descritas às fls. 27/28 dos autos, com o consequente arquivamento do processo.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (fl. 275).
É o relatório.
2 Fundamentação
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
6581/2014 (fls. 271/273), abaixo transcrita:
- Instrução Técnica Conclusiva
2. ANÁLISE/CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Após a análise do conjunto processual, verificou-se, nos termos do RA-O 75/2013, que a SEDURB analisou satisfatoriamente
as prestações de contas dos convênios mantidos com os Municípios,
não sendo registrados indícios de irregularidades, ressalvadas pela
equipe técnica, apenas, as recomendações constantes às fls. 27/28,
a serem feitas à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de solucionar falhas formais detectadas durante os trabalhos de auditoria.
2.2. Oportuno ressaltar que o presente processo não integra o processo de prestação de contas anual da SEDURB, do exercício 2012.
2.3. Assim, inexistindo indícios de irregularidades, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas, com fundamento no art. 319,
parágrafo único, inciso IV c/c art. 329, § 6º e no art. 207, inciso V, e
no art. 38, inciso II, c/c art. 303 todos da Res. TC nº 261/2013, que,
após vista ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, recomende à SEDURB a adoção das providências descritas às fls. 27/28
dos autos, bem como proceda ao arquivamento do processo, sem
prejuízo do monitoramento do cumprimento das recomendações.
Ressalta-se que as recomendações constantes das fls. 27/28 do Relatório de Fiscalização RA-O 75/2013 são as seguintes:
8 RECOMENDAÇÕES
8.1 Termo Aditivo do Convênio 002/2012
Em 20 de abril de 2011 foi publicado no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo o Decreto Estadual nº 2.737-R, que dispõe sobre as
normas relativas às transferências voluntárias de recursos financeiros do Estado, mediante convênios.
A equipe de auditoria, quando da execução in loco, verificou que
o referido decreto ainda não está sendo utilizado pela SEDURB. A
Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano utiliza a Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06, quando da celebração de convênios. Todavia, recomendamos que os convênios celebrados pela SEDURB utilizem como base o Decreto nº 2.737-R/11.
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8.2 Termo Aditivo do Convênio 002/2012
A vigência do Convênio 002/2012 foi prorrogada sem, porém, assinatura de Termo Aditivo. Houve apenas a prorrogação sem aumento
do valor conveniado, segundo informações da Secretaria fornecidas
à equipe. A justificativa para a não celebração do aditivo foi a necessidade de se executar rede de esgotamento sanitário em uma das
ruas objeto do Convênio. Contudo, recomenda-se à Sedurb a celebração de Termo Aditivo, mesmo se a prorrogação for somente para
prolongar o prazo em função de fatos fortuitos, em cumprimento à
exigência do artigo 31 do Decreto Estadual 2737-R de 2011.
8.3 Acompanhamento/fiscalização concomitante à execução do convênio
Apesar de a documentação acostada aos autos ter sido suficiente
para atestar a aprovação da prestação de contas final dos convênios analisados e garantir a regular aplicação dos recursos públicos, sugerimos que a Secretaria passe a acompanhar/fiscalizar os
convênios de maneira concomitante à execução dos mesmos, em
consonância aos ditames legais.
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:
3.1 Por recomendar à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB:
3.1.1 Que os convênios celebrados pela SEDURB utilizem como base
o Decreto nº 2.737-R/11;
3.1.2 A celebração de Termo Aditivo, mesmo se a prorrogação de
convênios for somente para prolongar o prazo em função de fatos
fortuitos, em cumprimento à exigência do artigo 31 do Decreto Estadual 2737-R de 2011;
3.1.3 Que passe a acompanhar/fiscalizar os convênios de maneira
concomitante à execução dos mesmos, em consonância aos ditames
legais.
3.2 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330,
inciso I, da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6730/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Recomendar à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano:
1.1 Que os convênios celebrados pela citada Secretaria utilizem
como base o Decreto nº 2.737-R/11;
1.2 A celebração de Termo Aditivo, mesmo se a prorrogação de
convênios for somente para prolongar o prazo em função de fatos
fortuitos, em cumprimento à exigência do artigo 31 do Decreto Estadual 2737-R de 2011; e
1.3 Que passe a acompanhar/fiscalizar os convênios de maneira
concomitante à execução dos mesmos, em consonância aos ditames legais;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de dezembro 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
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ACÓRDÃO TC-1164/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2511/2012
JURISDICIONADO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2011)
RESPONSÁVEL - VALDINÉIA VAZ PEDRONI DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2011) - 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Rio Bananal exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade da senhora Valdinéia Vaz Pedroni da Silva – Secretária
Municipal de Saúde.
A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES, por meio do oficio OF.Nº. 033/2013 e autuada em 30/03/2012, no protocolo sob o
número 4442, tempestivamente, portanto, de acordo com o determinado no art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Em seguida os autos foram levados a 6ª Secretaria de Controle Externo que elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 248/2014 [fls.
329/332], pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis, concluindo pela regularidade da Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Saúde de Rio Bananal, relativa ao exercício de 2011.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6087/2014, (fls.
334/335), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, corrobora com a RTC 248/2014 concluindo nos seguintes termos:
2. CONCLUSÃO
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 Rio Bananal, relativa ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sra. Valdinéia Vaz Pedroni
da Silva.
Em 22 de julho de 2014.
Fausto de Freitas Corradi - Auditor de Controle Externo
Matrícula 202629
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, por meio da MMPC 3856/2014, opina para que seja a prestação de contas em exame julgada REGULAR, com fulcro no art.84,
I, da Lei Complementar 621/2012.
É o relatório.
2– FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2011, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Cumpre esclarecer que a sugestão para o julgamento pela REGULARIDADE das contas anuais foi procedida com base em análise
limitada das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
encaminhadas a esta Corte de Contas e, por conseguinte, não envolve o resultado de eventuais processos de fiscalização oriundos
de denúncias, representações e outros expedientes, e processos de
tomada de contas especial que devem integrar processos específicos
submetidos a apreciação ou julgamento deste Tribunal de Contas.
3 – DISPOSITIVO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO:
3.1 para que sejam julgadas REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal, relativa ao exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do senhor Valdinéia Vaz Pedroni da
Silva – Secretária Municipal de Saúde, nos termos do art. 84, inciso
I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação à responsável,
em conformidade com o art. 85 do mesmo diploma legal.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2511/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Rio
Bananal relativas ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade da Senhora Valdinéia Vaz Pedroni da Silva, nos termos do
art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação
à responsável, em conformidade com o art. 85 do mesmo diploma
legal;
2. 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. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro 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. 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-1172/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6029/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLATINA (EXERCÍCIO DE 2012) - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de Representação, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas, encaminhada pelo Procurador Luciano Vieira,
com pedido de adoção de medidas cabíveis por parte dessa Corte
de Contas, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de irregularidades no procedimento licitatório para contratação da empresa
URBIS (Instituto de Gestão Pública) com objetivo de prestar serviços de levantamentos de créditos dos municípios junto à União com
o PASEP e o INSS – Pregão Presencial nº 072/2006 da Prefeitura
Municipal de Linhares.
Solicitou ainda a concessão de medida cautelar determinando que
os executivos municipais que relacionou se abstivessem de realizar
quaisquer pagamentos por ventura pendentes à URBIS.
Tramitado a representação nessa Corte (Processo TC-3208/2012),
o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acompanhando o voto da Exma. Conselheira Relatora em substituição
Márcia Jaccoud Freitas determinou que a Prefeitura Municipal de
Linhares abstivesse de realizar pagamentos à URBIS, bem como,
notificou aquela Municipalidade para que enviasse cópia do processo
de contratação da empresa em tela para as devidas análises.
Outrossim, expediu recomendação aos Executivos Municipais de
Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Baixo
Guandu, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo, Colatina, Conceição da
Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo
do Sul, São Gabriel da Palha, Serra, Sooretama, Santa Leopoldina,
Santa Teresa, São Domingos do Norte, Venda Nova do Imigrante,
Viana e Vila Valério para se absterem de realizar quaisquer pagamentos porventura pendentes ao URBIS – Instituto de Gestão Pública até decisão final de mérito e notificou esses jurisdicionados , para
no prazo de 10 dias, remeterem à esta Corte cópia dos processos de
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contratação da URBIS e de documentação referente a todos os pagamentos efetuados, com a respectiva comprovação da recuperação
do crédito a título de PASEP E INSS, para serem autuados em autos
apartados, conforme consta da Decisão TC-3771/2012.
Cabe registrar que a empresa URBIS foi alvo de investigação da
Polícia Federal, “Operação Camaro”, que motivou a prisão dos sócios
e diretores da mencionada empresa.
Cumprida a notificação pela Prefeitura de Colatina, os autos foram
encaminhados à 4ª Secretaria de Controle Externo, que assim se
manifestou, por intermédio da ITI nº 540/2013:
“1- Em razão da impertinência dos documentos acostados com o
objeto da Representação originária deste Processo sugerimos pelo
arquivamento dos presentes autos, com base no Artigo 330, IV, do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do ES (Resolução TC nº 261/2013);
2- Seja novamente notificado Sr. Leonardo Deptulski a fim de que
encaminhe no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, cópia na integra do Processo nº 7769/2005 e do Processo nº 7534/2010, para
serem analisados em autos apartados, conforme consta da Decisão
TC- 3771/2012, sob pena de incorrer em multa prevista no “caput”,
do Art. 135, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas/ES.”(grifamos)
Em seguida, os autos vieram a mim, que, divergindo da área técnica, manifestei-me:
“O presente está sendo levado a VOTO, em razão de divergência,
conforme art. 58 da Lei Complementar nº 621/2012. No meu entendimento, não há compatibilidade em arquivar os autos e proceder a
nova notificação, conforme sugerido, ambos pela área técnica.
Ante ao exposto, observados os trâmites de estilo, diante da ausência de cumprimento do Termo de Notificação nº 648/2013 (fls. 61),
com base no art. 63, III, da Lei Complementar nº 621/2012, VOTO
pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Leonardo Deptulski, Prefeito de Colatina, para que encaminhe a documentação solicitada na Manifestação
Técnica Preliminar nº 159/2013 de fls. 54/57 e na Instrução Técnica
Inicial nº 540/2013 (fls. 395/406), no prazo improrrogável de 10
(dez) dias, sob pena de incorrer em multa prevista no caput do artigo 135, IV, da Lei Complementar nº 621/12.”(grifamos)
Através da DECISÃO TC - 7101/2013 foi expedia Notificação ao responsável.
Da admissibilidade:
A área técnica analisa a admissibilidade à luz dos arts. 94 e 99,
ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012 e verifica que os
requisitos foram atendidos.
Quanto ao Processo PMC nº 7534/2010, encaminhado em atendimento à notificação desta Corte, tendo em vista que foi objeto de
análise no processo TC nº 1282/2011, que trata da Auditoria Ordinária relativa ao exercício de 2010, a área técnica entende que não
carece de reanálise.
De acordo com a informação contida na MTP 159/2013, após verificação dos dados do Sistema Informatizado de Apoio à Auditoria –
SISAUD, nos anos de 2005 a 2012, foram constatados pagamentos
à empresa em tela que totalizam o valor de R$ 25.955,00 (vinte e
cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais).
Ainda de acordo com as informações contidas no SISAUD, o Município firmou contrato com a empresa URBIS – Instituto de Gestão
Pública, no ano de 2005, sob o nº 135/2005, processo administrativo nº 7769/2005.
Ocorre que, ao analisar o referido contrato, a área técnica constatou
que se trata do Convite nº 178/2005, visando a contratação de “empresa de serviços de assessoria técnica especializada, concomitantemente com aquisição de sistema de informática (software) para
assistir e executar o acompanhamento da implantação do projeto
de modernização da administração tributária (PMAT), no Município
de Colatina” (folha 447), diverso, portanto, do objeto alvo de representação, qual seja, “serviços de levantamentos de créditos do
município junto à União com o PASEP e o INSS”.
De acordo com as informações extraídas dos autos, podemos concluir pela ausência de elementos que revelem a ocorrência de pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Colatina em favor
do Instituto de Gestão Pública (URBIS), decorrentes da prestação
de serviços de recuperação de créditos tributários (PASEP e INSS),
junto à União.
Em verdade, das verificações internas realizadas por meio de consulta às prestações de contas bimestrais (SISAUD- WEB), foi confirmada a inocorrência de registro de despesas relacionadas ao objeto
acima mencionado.
A área técnica informa que houve um contrato com essa natureza
que foi objeto de fiscalização realizada por esta Corte na Prefeitura
Municipal de Colatina nos autos do Processo TC nº 1.282/2011. Tal
circunstância revela a formação de um juízo negativo de interesse,
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necessidade e utilidade de desencadear novas ações de controle
externo para reanálise de contrato já auditado, configurando, nesse
passo, ausência de justa causa ou interesse de agir. Esse cenário
autoriza a extinção do processo pela ausência de pressupostos para
sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
Ao final a área técnica sugere o arquivamento destes autos.
O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se às fls. 1024
através do Procurador Luciano Vieira, pelo arquivamento dos autos,
na forma do art. 330, IV, da LC n. 621/12.
É o Relatório.
VOTO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com seu consequente ARQUIVAMENTO, por ausência de interesse-necessidade, na forma do art. 142, § 4º da Lei Complementar
621/2012 e do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, vez que houve um contrato com a
mesma natureza do tratado nestes autos que foi objeto de fiscalização realizada por esta Corte na Prefeitura Municipal de Colatina nos
autos do Processo TC nº 1.282/2011.
Dê-se CIÊNCIA aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6029/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, extinguir o processo sem
resolução do mérito, por ausência de interesse-necessidade, na forma do art. 142, § 4º da Lei Complementar 621/2012 e do art. 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à
espécie, e, sendo assim, arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1227/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6020/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (ABERTURA - 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014)
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (ABERTURA 1º E 2º BIMESTRES DE 2014) - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos da omissão da remessa da Prestação de
Contas Bimestral, Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Pinheiros
referente à Abertura, 1º e 2º Bimestres do exercício financeiro de
2014.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Conclusivo de Omissão RCO 189/2014, fl. 19, sugeriu o arquivamento dos
autos, tendo em vista que o período demandado foi encaminhado
e homologado, atendendo ao Termo de Notificação 1595/2014, estando o Jurisdicionado em conformidade com a Resolução TCEES
247/12.
O Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo com a proposição do Corpo Técnico, por meio do Parecer da lavra do Procura-

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

Página 8
dor de Contas Dr. Luciano Vieira.
VOTO
À luz do exposto, observados os trâmites legais, acompanhando o
entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas,
VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013, dando-se ciência à parte interessada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6020/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, considerando o
saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
da Prefeitura Municipal de Pinheiros relativa à abertura e ao 1º e 2º
bimestres do exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado, arquivar os presentes autos, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1228/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9034/2013
JURISDICIONADO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Cuida o presente processo de representação em face da Defensoria
Pública Estadual, exercícios de 2012 e 2013, sob a responsabilidade
do Sr. Gilmar Alves Batista (Defensor Público Geral entre 25/2/2011
e 31/12/2013).
O denunciante incluiu três textos, sendo que o primeiro consta às
fls. 1 a 3, é repetido às fls. 51 a 53, e afirma estarem ocorrendo em
2013 os seguintes indícios de irregularidade:
Utilização indevida de diárias aos defensores públicos como forma
de complemento salarial;
Pagamento de diárias sob a forma indenizatória, apesar de apresentar natureza remuneratória, sem o recolhimento de tributos;
Pagamento indevido de diárias a defensores substitutos;
Pagamento de diárias de R$750,00 a “alguns seletos Defensores
Públicos”, por meio de “manobra administrativa”;
Utilização indevida dos recursos do Fadepes para pagamento de diárias, quando tais recursos deveriam apenas ser direcionados ao
aparelhamento do órgão (aquisição de bens). O segundo texto consta às fls. 4 a 7, e também trata de uma “farra de diárias”. Segundo
ele, um “seleto grupo de Defensores Públicos e funcionários” recebeu, em 2012, para pequenos deslocamentos para municípios como
Aracruz, Fundão, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, quase 1,5
milhão de reais em diárias sem designação, finalidade, publicidade,
além de beneficiarem também defensores em estágio probatório,
que teriam a obrigação legal de cumular por extensão, sem direito
às diárias.
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Informa também que teria havido reajuste de mais de 400% no
valor das diárias, que também teriam sido pagas indevidamente
com recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria (Fadepes).
Cita nominalmente 2 Defensores como tendo recebido valores vultosos e irregulares de diárias, ambos presos por crimes diversos, Srs.
Vladimir Polizio Junior e Severino Ramos da Silva.
Informa que “toda a alta cúpula da Defensoria Pública” teria sido
beneficiada.
Por fim, a título de comparação, diz que, relativamente a 2011 houve um acréscimo de mais de 1000% em 2012 com os gastos com
diária no órgão.
O terceiro texto, fls. 8 e 9, cita possíveis atos de improbidade administrativa dos membros do conselho superior da Defensoria Pública,
como cumulação de remunerações, com pagamento por reunião e
diária para participar de reuniões do conselho, uso de veículos oficiais sem controle e ausência de publicidade dos atos.
Já as fls. 10 a 41 trazem documentos que visam demonstrar os
beneficiários das diárias dos anos de 2012 e 2013, além do quantitativo pago em 2011.
A fl. 42 lista uma série de “pontos”, sem que haja nenhum requerimento do denunciante, que talvez seja uma sugestão para serem
auditados, a saber: diárias; estrutura de eventos; aquisição de veículos e ônibus; contrato de eventos (buffet); seminários e capacitações (coquetéis e festas); contrato mão de obra de limpeza; contrato de consultoria; serviços gráficos; telefonia móvel; contrato de
passagens aéreas; obras de reformas dos núcleos (principalmente
Cachoeiro); aluguel de imóveis; confecção de carteiras; confecção
de identidades funcionais; uso de veículos – ficam liberados nos
finais de semana para uso pessoal dos coordenadores; contrato de
exames de DNA; acúmulo de cargos (coordenador + Chefe de Gabinete) com duas remunerações; diversos pagamentos por indenização.
Percebe-se que o principal questionamento da representação é
quanto ao pagamento de diárias, na forma apontada às fls. 1 a 7,
mesmo porque a documentação de suporte trata exclusivamente
desse ponto.
Os demais itens informados podem ser entendidos como sugestões
de auditoria, até porque não trazem consigo nenhum elemento probatório.
A 9ª Secretaria de Controle Externo informa que não houve auditoria ordinária no exercício de 2012 e a auditoria relativa a 2013 deve
ocorrer apenas em 2014, de forma que nenhum dos pontos aqui
denunciados foi apurado em fiscalização ordinária.
Ressalta porém, às fls. 93, que tramita neste Tribunal o Processo TC
9034/2013, que trata de Denúncia sobre o mesmo objeto.
Às fls. 66/68 a 2ª Secretaria de Controle Externo manifesta-se pelo
não conhecimento da presente Denúncia uma vez que não atende
aos requisitos do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012.
Diz o corpo técnico:
Nesta esteira, observa-se que o documento protocolado não atende
aos requisitos dispostos nos incisos III, IV ou V, pois:
- ausentes os indícios de provas, haja vista que não há elementos
probatórios que demonstrem o desvio de finalidade no pagamento
de diárias;
- presente o anonimato, o que é vedado, não só na Lei Orgânica do
TCEES, mas também em sede da Constituição Federal (art. 5º, IV).
Assim, constatou-se que a presente Denúncia não se reveste das
premissas de admissibilidade impostas, para o recebimento de denúncias nesta Corte de Contas, conforme designo do art. 94 da Lei
Complementar nº 621/2012 que dispõe em sobre os requisitos de
admissibilidade da Denúncia:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denuncia 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; (g.n)
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante a Manifestação nº
4951/2014 (fls. 96), da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio
da Silva, opina de acordo com a proposição a área técnica constante
nas fls. 66/68.
É o Relatório.
VOTO
Ante ao exposto, observados os trâmites de estilo, acompanhando o
entendimento da área técnica e da do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente DENÚNCIA,
por não preencher os requisitos de admissibilidade, com seu consequente ARQUIVAMENTO, conforme disposto no art. 176, § 3°, inciso
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I do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9034/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade
e, por conseguinte, arquivar estes autos, tudo consoante disposto
no art. 176, § 3°, inciso I do Regimento Interno, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1229/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2598/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ASSUNTO - DENÚNCIA (PREGÃO PRESENCIAL 02/2013)
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
ADVOGADO - LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO (OAB/ES Nº.
18.793)
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA (PREGÃO PRESENCIAL 02/2013) - 1) AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR MUNICIPAL EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 2)
IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de denúncia apresentada pela empresa RBM Publicidade
Promoções e Eventos Ltda. em face do Pregão Presencial 02/2013
da Prefeitura Municipal de Serra e verificada através de Auditoria
Especial, conforme Plano de Fiscalização 95/2013.
Assim, foi elaborado pela 6ª SCE o Relatório de Auditoria RA-E
28/2013 e a Instrução Técnica Inicial ITI 968/2013 apontando as irregularidades abaixo descritas e a sugestão de citação dos senhores
Flávio Elias Francisco Serri, Secretário da SETUR de Serra, Carlos
Augusto Motta Leal, Procurador do Município, e Neuza Nunes Dias,
pregoeira.
Devidamente citados, nos termos da Decisão preliminar TC
006/2014, fl. 940, os responsáveis apresentaram tempestivas justificativas.
Após, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas que se manifestou através da Instrução
Técnica Conclusiva nº 7702/2014, opinando pela improcedência da
Denuncia tendo em vista a não constatação de irregularidades e ilegalidades. Ao final manifesta-se pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se às fls. 919/920,
através do Parecer nº 4609/2014, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, de acordo com a proposição da área técnica.
É o relatório.
2.1 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS VÁLIDOS - DA COLETA DE PREÇOS/ESPECIFICAÇÕES
A área técnica analisou esta irregularidade juntamente com o item
2.2.
2.2 – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS VÁLIDOS - DA COLETA DE PREÇOS/PESSOAL TÉCNICO
Segundo a denúncia, a Prefeitura de Serra emitiu um termo de refe-
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rência em 07/01/2013, com base no qual as empresas elaboraram
o orçamento solicitado, e outro em 24/01/2013, com base no qual
nenhum orçamento foi entregue. Assim, a equipe de auditoria considerou que os primeiros orçamentos entregues à prefeitura eram
inválidos, pois não demonstravam o valor real de contratação.
Em suas conclusões, a área técnica afirma:
Analisando os valores dos orçamentos apresentados pelas empresas
anteriormente ao edital e os valores propostos durante a fase de
abertura do pregão, verifica-se que os valores não sofreram mudanças significativas, e que o valor contratado está dentro do limite
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Serra.
Quanto aos orçamentos sem descritivo apresentados pelas empresas Bossi Locações e LCR Produções e Eventos, verifica-se que estão no mesmo patamar do orçamento detalhado apresentado pela
empresa Mega Eventos e Estrutura Ltda., não tendo decorrido desta
irregularidade formal prejuízo ao município.
Ao final a área técnica manifesta-se pelo afastamento das irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2.
Acompanho o entendimento da área técnica para afastar a irregularidade.
2.3 – DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL DE LICITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO IRREGULAR EM PROCESSO LICITATÓRIO DE REPRESENTANTE DE LICITANTE
De acordo com a denúncia, a empresa CAL LIGHT LTDA foi representada, durante o Pregão nº 02/2013, por Victor César Tristão Pioto
Princisval, de forma irregular, pois a procuração que lhe outorgava
poderes foi assinada pelo próprio procurador.
A defesa expediu novo documento, anexo aos autos (fl. 886), confirmando a outorga.
A área técnica manifestou-se pelo afastamento da irregularidade.
Diante da regulamentação d documentação, afasto a irregularidade.
2.4 – DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL DE LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA VENCIDA
De acordo com denúncia, a certidão da Junta Comercial apresentada
para requisição dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 deveria ser expedida no exercício de 2013. Contudo, a certidão apresentada pela empresa Mega Eventos e Estrutura Ltda. foi emitida
em 11/05/2012, infringindo previsão do Edital (itens 15.6.1, alínea
b, e 15.11).
Em suas conclusões a área técnica assim se manifesta:
Contudo, considerando que a apresentação da certidão simplificada, que invoca condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, é facultativa e de interesse do participante, e que de acordo
com a defesa apresentada pela pregoeira, Sra. Neuza Nunes Dias,
os benefícios oferecidos pela Lei Complementar 123/2006 não foram solicitados ou utilizados pela empresa vencedora, somos pelo
afastamento da irregularidade.
Acompanho o entendimento da área técnica para afastar a irregularidade.
2.5 – DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO PRÉVIA DE GARANTIA.
Conforme apontou a instrução técnica inicial, a empresa vencedora
do certame deveria realizar depósito de garantia contratual antes
da prestação dos serviços, mas realizou o depósito somente no dia
15/02/2013, sendo que o contrato foi assinado em 08/02/2013.
Em suas conclusões a área técnica manifesta-se da seguinte forma:
Assim, analisando os autos e considerando as datas de realização do
pregão e da assinatura do contrato, e considerando que a guia de
recolhimento da caução foi expedida pela administração municipal
em 15/02/2013, conforme fl. 267 do Processo 2598/2013, verificase a ausência de irregularidade no recolhimento da caução.
Acompanho o entendimento técnico pela ausência de irregularidade.
VOTO
Primeiramente ressalto que, conforme entendimento que venho
adotando nesta Corte de Contas em face aos operadores do direito,
não merece figurar no polo passivo destes autos o Senhor Carlos
Augusto Motta Leal – Procurador Municipal. Conforme entendimento
exarado nos autos 1499/2011, considero REGULAR a conduta do
referido procurador e a EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base nos art. 161 c/c com art. 329 § 2° do
Regimento Interno, em face do Senhor Carlos Augusto Motta Leal.
Ante ao exposto, observados os trâmites de estilo, acompanhando o
entendimento da área técnica e da do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, uma vez que
não foram constatadas ilegalidades ou irregularidades nos presentes
autos, com base no art. 178, I do Regimento Interno.
Após os trâmites de estilo, arquivem-se os presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2598/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
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Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Considerar regular a conduta do Procurador Municipal, Sr. Carlos
Augusto Motta Leal, extinguindo-se o processo com resolução do
mérito em relação ao citado Procurador, nos termos do art. 161 c/c
com art. 329 § 2° do Regimento Interno desta Corte;
2. Considerar improcedente a denúncia sob análise, uma vez que
não foram constatadas ilegalidades ou irregularidades nos presentes
autos, consoante disposição do art. 178, I do Regimento Interno.
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1088/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1192/2013 (APENSO: 0377/2009)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - ABRAÃO LINCON ELIZEU
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
ADVOGADOS - GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB/ES Nº
5.879), ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS (OAB/ES Nº 19.467)
E EDIVAN FOSSE DA SILVA (OAB/ES Nº 12.743)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIOS DE 2005 A 2007 CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS A ENTIDADE PRIVADA - PROCEDÊNCIA - CONVERTER EM TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO
- MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER
- DAR PROVIMENTO - EXCLUIR RESSARCIMENTO - MANTER
MULTA - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de Água Doce do
Norte à época dos fatos narrados (fls. 01/08), devidamente representado por seu Advogado, com Procuração anexada às fls. 09 destes autos, objetivando tornar insubsistente o Acórdão TC-358/2012,
que converteu os autos TC n. 377/2009 em Tomada de Contas Especial, e julgou irregulares as contas objeto da TCE, aplicando-lhe
multa no valor de 1.000 (um mil) VRTE e condenando-o ao ressarcimento de 93.510,51 VRTE, em virtude da seguinte irregularidade:
1 – Cessão de servidores a entidade privada – infringência: art.
110, caput, da Lei Complementar Municipal n. 062/1997 c/c art. 1º,
caput, da Lei Municipal n. 09/2005.
Instada a se manifestar, a 8a Secretaria Técnica, através da Instrução Técnica de Recurso – ITR 26/2013 (fls. 15/21), conheceu do
presente Recurso e, no mérito, opinou pelo seu não provimento.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC –1725/2013, (fls.33),
da lavra do Eminente Procurador, Heron Carlos Gomes de Oliveira,
concluiu em sintonia com os termos da ITR – 26/2013, mantendo
todas as irregularidades contempladas no Acórdão recorrido – TC
358/2012 (fls. 263/270 do processo TC 377/09), com a respectiva
multa e ressarcimento aplicados.
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É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Verifica-se também a tempestividade do presente expediente, tendo
em vista o cômputo de 30 dias entre a data de notificação do Acórdão TC-358/2012, conforme publicação ocorrida no dia 10/12/2012
(DIO/ES), e a data do protocolo do Recurso de Reconsideração,
ocorrida em 22/01/2013, considerando a suspensão dos prazos processuais no período de 13 dias, compreendidos entre 24/12/12 a
06/01/2013, nos termos da Decisão Plenária n. 013/2012.
Posto isto, conheço do Recurso.
II.2. DO MÉRITO
O recorrente alega que sua conduta não causou prejuízo aos cofres
públicos e também que não restou demonstrada má-fé por parte do
gestor. Aduz que os funcionários cedidos efetivamente prestaram os
serviços pelos quais foram remunerados, cumprindo integralmente
sua escala de trabalho.
O recorrente aponta que:
“O ressarcimento de prejuízo ao erário tem uma função compensatória, visando a reparar prejuízos causados ao patrimônio público
por atos ilícitos, sejam eles crimes, infrações disciplinares, atos de
improbidade administrativa ou meros atos de gestão ilícita de dinheiro público.”
Acrescenta aos seus argumentos jurisprudência do STJ, no sentido
da necessidade de comprovação de má-fé para que o ato configure
improbidade administrativa e dano ao erário, para o ressarcimento,
“dada a impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário
de dano hipotético ou presumido”.
Por fim, conclui ser o ressarcimento indevido, sob os seguintes argumentos:
“No caso dos autos, a reprimenda consubstanciada na multa aplicada é punição suficiente para a situação apontada, eis que, como
restou absolutamente demonstrado, a Instituição que recebeu os
servidores cedidos presta exclusivamente serviços à população, sem
fins lucrativos, como ocorre, por exemplo, com as APAES.
Determinar o ressarcimento aos cofres públicos de valores pagos a
título de vencimentos a funcionários cedidos, mesmo que de modo
alheio à regra legal municipal, a entidade prestadora de serviços à
população carente é cruel e foge ao espírito do instituto do ressarcimento do dano, como já professam os Tribunais Nacionais”.
A 8ª Secretaria Técnica entende que as alegações do recorrente não
devem ser acatadas, pois embora tenha alegado a existência de interesse público na despesa, sequer esboçou uma tentativa de comprovar a sua alegação, entendendo equivocadamente que a mera
previsão no estatuto da entidade, de escopos sociais, credencia a
mesma a receber recursos públicos, na forma de recursos humanos.
Ademais, ressalta aquele corpo técnico que o Estatuto da entidade
LPS – Legião para Servir, prevê como objetivo, além de outros, pelo
menos um tema no qual o Estado não deveria tomar parte, conforme consta em seu art. 4º, inciso XI, qual seja, promover ensino
religioso, tendo em vista a vedação constitucional disposta no art.
19, inciso I, da CRF/88.
Na situação em exame, entendeu a Área Técnica que os servidores públicos cedidos à LPS deveriam estar trabalhando em prol da
municipalidade, no entanto, foram cedidos a uma entidade privada,
que tem por objetivo a promoção do ensino religioso, concluindo
que os mesmos trabalharam em prol de um objetivo que, para o
Estado, não foi abraçado pela Constituição e que, portanto, carece
de finalidade pública.
Ressalta que não se está questionado a finalidade social do ensino
religioso ou ainda o direito da LPS de promovê-lo. O que não é
possível é a retirada de mão de obra dos quadros do Município para
auxiliar e trabalhar na consecução de atividade religiosa.
Discorre sobre a diferença entre Interesse público e interesse social, afirmando que embora possam andar juntos, o interesse público e o social divergem entre si, nos seguintes termos:
“O interesse público é aquele qualificado pela Constituição ou pela
lei como tal, devendo, por esta razão e sempre, na forma da lei, ser
perseguido pela Administração Pública. O interesse social, por seu
turno, pode abranger o interesse de toda a sociedade, mas também
pode se referir a interesses de grupos específicos, como é o caso da
atividade religiosa.”
Em resumo, a ITR se respaldou em três premissas:
não há comprovação de que a despesa tenha efetivamente atendido
qualquer finalidade pública;
a existência de objetivos religiosos no campo de atuação da entidade macula a despesa efetuada com a mesma, em face da laicidade
do Estado Brasileiro;

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

Página 11
a cessão de servidores a entidade privada viola expressamente dispositivo da legislação municipal – Lei nº 09/2005, art. 1º.
Por sua vez o recorrente alega boa fé, que também foi rechaçada
pela 8ª CT, haja vista que a Lei Municipal violada teria sido sancionada pelo próprio gestor, o que demonstraria, segundo a área técnica,
o pleno conhecimento de seu teor, revelando uma conduta praticada
com má fé, por parte do ora recorrente.
Nessa linha, concluiu a área técnica por não dar provimento ao recurso em tela, considerando a ausência de interesse público na cessão de servidores à entidade privada- LPS, sobretudo, por violação
ao suso dispositivo legal.
Diante das argumentações que se baseou a área técnica para concluir pela improcedência do presente recurso, constato que o principal motivo foi a ausência de finalidade pública da despesa em comento, decorrente do fato de que, entre as funções da entidade sem
fins lucrativos – LPS estaria a de promover o estudo religioso, vedado pelo texto constitucional, tendo em vista a laicidade do Estado.
Contudo, verifiquei no Estatuto da referida entidade beneficiada
com a cessão dos servidores municipais, consoante cópia acostada
às fls. 148/149 (frente e verso), que as suas funções não se restringem a atividade religiosa, propriamente dita, mas também se dedicam a promover e estimular trabalhos e pesquisas sobre causas da
pobreza, promover congressos, cursos, simpósios e estudos sobre
problemas sociais, contribuir para a realização de projetos e programas, atuando no desenvolvimento do campo social, bem como da
consolidação da cidadania, promover o florestamento ou reflorestamento de praças e parques públicos, atuando na conservação do
meio ambiente e da natureza, entre outros.
Pois bem.
Em suma, o que se observa nos objetivos da entidade – LPS é que
a mesma atua de forma prioritária em assuntos de cunho social,
cultural e até mesmo de preservação ambiental, restando ao ensino
religioso a meu ver, uma função acessória daquelas, razão pela qual,
comungo do entendimento de que, no caso em tela, o interesse público e interesse social se convergem.
Entretanto, ainda que no Estatuto da LPS estejam previstas finalidades de interesse social, o que ao menos em tese iria compor as
atividades daquela Entidade com o interesse público alegado pela
defesa, no caso concreto, o interesse público nas funções exercidas
pelos funcionários cedidos não ficou demonstrado, porque os atestados de exercício constantes às fls. 87/113 somente comprovam que
os servidores em questão estariam naquele período à disposição da
LPS, sem contudo demonstrar em quais atividades estariam sendo
empregados aqueles recursos humanos.
Lado outro, verifico que no art. 110, inciso II da Lei Complementar
nº 62/1997 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Água
Doce do Norte, acostado às fls. 150/180, consta a possibilidade de
cessão de servidores efetivos, desde que para exercício em outro
Órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, conforme se depreende de seu texto, às fls. 167, que
ora transcrevo abaixo:
“art. 110 – O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro
Órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito
Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
(...)
II – em casos previstos em leis específicas.
Parágrafo Único: - Na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da
remuneração será do órgão ou entidade cessionária, e o tempo de
serviço será contado para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e concessão de adicionais por tempo de serviço.”
Prevê, ainda, a Lei Municipal nº 009/2005 (fls. 181/182), a possibilidade de cessão com ônus da remuneração para o órgão ou entidade cessionária, com efeitos retrotivos a 03 de janeiro de 2005,
mantendo no texto legal, no entanto, a previsão de que a entidade
beneficiada teria que ser Órgão ou entidade pública, o que não ocorreu na hipótese sob exame, já que a Legião para Servir, embora se
constitua sem fins lucrativos e preste serviços eminentemente em
prol da sociedade, possui natureza privada.
Neste contexto, destaco que apesar de entender a boa-fé que envolveu o caso concreto, não comungo com os termos do recorrente, eis
que as cessões em voga se deram em afronta ao texto legal acima
citado, ensejando a aplicação de multa, bem como não tiveram respaldo probatório para afastar o ressarcimento decorrente da cessão
de servidores do Município de Água Doce do Norte para a Entidade
– LPS, notadamente porque os Atestados de Exercício, colacionados
às fls. 87/113, não restaram suficientes para comprovar o exercício
dos servidores cedidos em atividades que a municipalidade possa
efetivamente ter aproveitado.
III. CONCLUSÃO:
Pelas razões acima expostas, VOTO pelo conhecimento do presente

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 2 de março de 2015
recurso e, no mérito, pelo não provimento, em consonância com a
área técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, mantendo incólumes os termos do Acórdão TC 358/2012, quanto ao
julgamento pela IRREGULARIDADE das contas objeto da Tomada de
Contas Especial, de responsabilidade do Sr. Abrãao Lincon Elizeu,
Prefeito Municipal de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005
a 2007, com manutenção da aplicação de multa no valor de 1.000
VRTE’s, e do ressarcimento imposto no valor de 93.510,51 VRTE’s,
com fundamento no artigo 84, incisos III, alínea ‘c’ da LC 621/13.
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Abraão
Lincon Elizeu inconformado com o Acórdão TC 0358/2012 de fls.
263/270, proferido nos autos TC 377/2009 (apenso), que imputou
multa e ressarcimento decorrente de cessão de três servidores públicos do Município para a Associação Legião para Servir, entidade
privada, sediada em Barra de São Francisco.
Na sessão ordinária desta Corte de Contas ocorrida em 30 de setembro de 2014, pedi vista dos autos para exame mais acurado da
matéria e do voto proferido pelo eminente Relator, o Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Na ocasião, o ilustre Relator, acompanhando a conclusão do corpo
técnico e ministerial, votou pelo não provimento do recurso, conforme consignado na parte dispositiva do seu voto, que ora reproduzo:
Pelas razões acima expostas, VOTO pelo conhecimento do presente
recurso e no mérito, pelo não provimento, em consonância com a
aárea técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, mantendo incólumes os termos do Acórdão TC 358/2012, quanto ao
julgamento pela IRREGULARIDADE das contas objeto da Tomada de
Contas Especial, de responsabilidade do Sr. Abraão Lincon Elizeu,
Prefeito Municipal de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005
a 2007, com manutenção da aplicação de multa no valor de 1000
VRTE´s e do ressarcimento imposto no valor de 93.510,51 VRTE´s,
com fundamento no artigo 84, incisos III, alínea “c” da LC 621/13.
Peço vênia ao eminente Relator para apresentar divergência, especificamente quanto aos documentos apresentados em sede de sustentação oral que ora passo a me manifestar.
De plano devo anotar que o Recorrente se insurgiu tão somente
quanto ao ressarcimento imposto em sede de Acórdão TC 358/2012
prolatado nos autos do TC 377/2009.
Rememoro a Vossas Excelências que os autos tiveram sua origem
em Representação formulada pelo então Procurador de Justiça com
exercício na Procuradoria de Justiça de Contas junto a este Tribunal,
noticiando a cessão de servidores efetivos do Município de Agua
Doce do Norte à entidade privada sem fins lucrativos, em discordância com a Legislação Municipal.
Em sede de defesa nos autos da Representação argumentou o Recorrente que as referidas cessões estavam embasadas na Lei Municipal nº 009/2205 que disciplinava quanto à matéria ora tratada.
Este Plenário, não acolheu a justificativa apresentada e por meio de
Acórdão TC 358/2012, ora objurgado, imputou multa e devolução
dos valores pagos a título de remuneração dos servidores.
Tempestivamente, o Recorrente se insurge quanto ao Acórdão mencionado alegando em síntese que o ressarcimento imposto deveria
ser revisto em razão de que: (i) Não houve má-fé por parte do
gestor; (ii) a Associação presta relevantes e insubstituíveis serviços
à população de água doce do norte; (iii) não houve locupletamento
sem causa haja vista que os servidores cedidos efetivamente prestaram serviços, cumprindo integralmente sua escala de trabalho.
Acrescentou que para haver ressarcimento ao erário decorrente de
gasto irregular deve ser demonstrada a má-fé, necessitando de possuir caráter compensatório não devendo ser considerado como uma
pena decorrente de uma condenação tal como multa ou perda de
bens, trazendo vários entendimentos de diversos Tribunais nesse
sentido.
Concluiu que no caso que se apresenta a reprimenda consubstanciada na multa aplicada é punição suficiente para a situação apontada,
em razão de que restou demonstrado que a Instituição que recebeu
os servidores cedidos, presta exclusivamente serviços à população,
sem fins lucrativos.
Instada a se manifestar a 8ª Controladoria Técnica, entendeu por
não prosperar os argumentos trazidos em sede de Recurso partindo
da seguinte premissa: (i) Não houve comprovação de existência de
interesse público nas despesas, limitando-se a destacar o estatuto
da Associação; (ii) A Associação, dentre outros objetivos, prevê o
tema acerca de ensino religioso no qual o Estado não deve tomar
parte, pois vedado pela Constituição, carecendo de finalidade pública; (iii) violação do dispositivo da Lei Municipal nº 009/2005.
Quanto à ausência de má-fé, a unidade técnica entendeu que sendo
a Lei Municipal nº 009/2005 sancionada pelo próprio Recorrente,
não há qualquer escusa para a conduta contrária à lei, não se de-
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sincumbindo o gestor de comprovar a conduta compatível com a
boa-fé.
O Ministério Público de Contas através de Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira acompanhou na íntegra o
entendimento técnico.
O Conselheiro Relator, apreciando a manifestação técnica e ministerial, de início rechaçou o argumento quanto aos objetivos da Instituição – Legião Para Servir, entendendo que a mesma atua de
forma prioritária em assuntos de cunho social, cultural e até mesmo
de preservação ambiental, restando o ensino religioso como função
acessória das demais, motivo pelo qual entendeu que no caso em
tela o interesse público e o social se convergem.
De fato, penso como o Eminente Relator ao analisar os objetivos
constantes do estatuto da Associação visto às fls. 143 dos autos TC
377/09 (apenso) que ora permito a transcrevê-los:
“Artigo 4: A LEGIÃO tem por objetivos:
I-Conservação do meio ambiente e da natureza;
II-Firmar convênios com fundações e entidades afins;
III-Estimular e promover trabalhos e pesquisas sobre causa de pobreza;
IV-Promover congressos, cursos simpósios e estudos sobre problemas sociais;
V-Instituir bolsas de estudos, estágios e auxílio de assistência que
possam contribuir para a consecução dos objetivos da LEGIÃO;
VI- Promover o florestamento ou reflorestamento de praças e parques públicos;
VII-Contribuir para a realização de projetos e programas, atuando
no desenvolvimento do campo social, bem como da consolidação da
cidadania;
VIII-Promover programas de rádio, televisão e outros meios de comunicação, para obter recursos para projetos da L.P.S;
IX-Buscar apoio financeiro em quadro de associados;
X-Promover eventos e sorteios com a finalidade de obter recursos;
XI-Promover ensino religioso, tendo como base a Bíblia Sagrada;
X-Difundir a paz, harmonia e criar cursos para educação cultural
das pessoas.
Com efeito, os vários objetivos da Associação Legião Para Servir e
revestem de caráter social onde resta presente o interesse público
refletindo o bem estar geral da população.
De outra banda, o Relator ao examinar os documentos de fls. 45/54,
entendeu que embora houvesse a afirmação de que a instituição teria prestado atividades consideradas de forma ampla como de cunho
assistencial e social, estariam em dissonância da função precípua da
entidade em questão que seria a de difundir a paz, harmonia e criar
cursos para educação cultural das pessoas.
O Documento de fls. 45/46, trata de Escritura Pública de Declaração firmada pelos senhores Sergio Bittencourt, Gesualdo Francisco
Pulceno e Eliomar Lima, servidores cedidos à Legião Para Servir,
declarando que foram cedidos para a instituição no ano de 2005,
em razão de que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
não atendia o Município de Agua Doce do Norte como também não
havia no Município serviço de assistência judiciária gratuita que foi
implantado em 2007, afirmam que prestaram serviços de assistência, orientação, encaminhamento jurídicos entre outros serviços aos
munícipes de Água Doce do Norte, cientes de que comete crime de
falsidade ideológica quem faz declaração falsa com o fim de alterar
a verdade dos fatos.
Os documentos de fls. 47/54, referem-se a outras entidades como:
Loja Maçônica Fraternidade do Universo de Água Doce do Norte, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Hospitalar Bom Jesus; profissionais liberais como médico, advogado; servidores, declarando
que os citados servidores cedidos prestaram serviços de excelência
como assessoria jurídica, marcação de consultas, orientação profissional com profissionais capacitados, promoção de eventos com
intuito de melhorar e aprimorar a qualidade de vida das pessoas.
Ressaltei as atividades exercidas pelos servidores cedidos, para o
fim de destacar que, dentre outros objetivos, a entidade Legião Para
Servir também presta auxílio de assistência que possam contribuir
para a consecução dos seus objetivos, como também, contribui para
a realização de projetos e programas, atuando no desenvolvimento
do campo social, nesse quadrante, visualizo que as atividades exercidas pelos servidores cedidos se enquadram dentro dos objetivos
da entidade.
Não obstante esta constatação, registro que o que se discute neste
momento, seria a ausência ou não de interesse público diante das
atividades desenvolvidas pelos servidores cedidos, nesse sentido,
penso que mesmo que os serviços por eles prestados não estivessem
dentre os objetivos da Instituição, certo que possuem caráter social
revestido de interesse público, inclusive esse foi o entendimento
esposado pelo Nobre Relator ao assim se expressar: “Nessa linha,
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ainda que nas declarações colacionadas na defesa oral, encartadas
às fls. 45/54, tenha sido afirmado que a referida instituição teria
prestado serviço de excelência no Município, nas áreas de marcação
de consultas junto a órgãos públicos, serviços de orientação profissional com profissionais capacitados, promoção de eventos com
intuito de melhorar e aprimorar a qualidade de vida das pessoas,
bem como a assessoria jurídica a carentes, todas estas atividades
consideradas de forma ampla como de cunho assistencial e social...”
Muito embora o relator tenha verificado que, no caso concreto, não
houve má-fé do recorrente e ainda que as atividades desenvolvidas
pela entidade são consideradas de cunho social, entendeu por bem
manter o ressarcimento em razão de que os documentos acostados
em sede de defesa oral não se mostram suficientes para comprovar
o efetivo exercício dos servidores cedidos em atividades jurídicas
em prol da municipalidade ou em outros serviços que comprovadamente tivessem sido aproveitados pelo Município.
Como relatei acima, os documentos acostados aos autos quando
da sustentação oral tratam de declarações que merecem, ao meu
sentir, ser levadas em consideração, onde fazem prova, nestes autos
que de fato os serviços de interesse da comunidade foram efetivamente prestados e, não ao contrário, inclusive ressalto que não noticia os autos do processo TC 0377/2009 que não houve a prestação
dos serviços.
Feitas estas considerações, dissinto do entendimento do Relator
quanto à manutenção do ressarcimento imposto ao Recorrente
constante do Acórdão TC 358/2012.
De outra banda, acompanho o entendimento do Nobre Relator
quanto à afronta ao texto legal que ensejaram a cessão em análise,
mantendo nesse sentido, a irregularidade com aplicação de multa.
Face ao exposto, VOTO pelo conhecimento do recurso e quanto ao
mérito pelo seu PROVIMENTO excluindo o ressarcimento imposto no
Acórdão TC 358/2012 no valor correspondente a 93.510,51 VRTE,
mantendo-se a irregularidade e consequentemente a aplicação da
multa de 1000 VRTE.
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
I - Relatório
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria tratada no voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, e voto-vista do Conselheiro José Antônio Pimentel, pedi vista dos presentes
autos, providência que me permitiu elaborar o voto-vista que neste
instante submeto a este Plenário, precedido do breve relatório.
Desde logo assinalo que os autos de Recurso de Reconsideração
interposto pelo Sr. Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
Água Doce do Norte à época dos fatos narrados (fls. 01/08), devidamente representado por seu Advogado, com Procuração anexada
às fls. 09 destes autos, objetivando tornar insubsistente o Acórdão
TC-358/2012, que converteu os autos TC n. 377/2009 em Tomada
de Contas Especial, e julgou irregulares as contas objeto da TCE,
aplicando-lhe multa no valor de 1.000 (um mil) VRTE e condenando-o ao ressarcimento de 93.510,51 VRTE, em virtude da seguinte
irregularidade:
1 – Cessão de servidores a entidade privada – infringência: art.
110, caput, da Lei Complementar Municipal n. 062/1997 c/c art. 1º,
caput, da Lei Municipal n. 09/2005.
Instada a se manifestar, a 8a Secretaria Técnica, opinou no sentido
de que seja conhecido o presente Recurso e, no mérito, sugeriu o
seu desprovimento (Instrução Técnica de Recurso – ITR 26/2013.
15-21).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC –1725/2013,
(fls.33), da lavra do Eminente Procurador, Heron Carlos Gomes de
Oliveira, concluiu em sintonia com os termos da ITR – 26/2013,
mantendo todas as irregularidades contempladas no Acórdão recorrido – TC358/2012 (f. 263-270 do processo TC 377/09), com a
respectiva multa e ressarcimento aplicados.
De posse dos autos, o Conselheiro Relator, Rodrigo Chamoun, fez
encartar no processo o seu voto em que, na trigésima quarta sessão
Plenária, realizada em 30 de setembro de 2014, em consonância
com o entendimento sugerido pela área técnica e acolhido pelo Ministério Público de Contas (f. 62-68), propôs:
Pelas razões acima expostas, VOTO pelo conhecimento do presente
recurso e, no mérito, pelo não provimento, em consonância com a
área técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, mantendo incólumes os termos do Acórdão TC 358/2012, quanto ao
julgamento pela IRREGULARIDADE das contas objeto da Tomada de
Contas Especial, de responsabilidade do Sr. Abrãao Lincon Elizeu,
Prefeito Municipal de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005
a 2007, com manutenção da aplicação de multa no valor de 1.000
VRTE’s, e do ressarcimento imposto no valor de 93.510,51 VRTE’s,
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com fundamento no artigo 84, incisos III, alínea ‘c’ da LC 621/13.
Na mesma sessão, foi concedido vista dos autos ao Conselheiro José
Antônio Pimentel, que devolveu o feito na trigésima sexta sessão
Plenária, ocorrida em 14 de outubro de 2014, propondo, em síntese,
o seguinte:
[...] dissinto do entendimento do Relator quanto à manutenção
do ressarcimento imposto ao Recorrente constante do Acórdão TC
358/2012.
De outra banda, acompanho o entendimento do Nobre Relator
quanto à afronta ao texto legal que ensejaram a cessão em análise,
mantendo nesse sentido, a irregularidade com aplicação de multa.
Face ao exposto, VOTO pelo conhecimento do recurso e quanto ao
mérito pelo seu PROVIMENTO excluindo o ressarcimento imposto no
Acórdão TC 358/2012 no valor correspondente a 93.510,51 VRTE,
mantendo-se a irregularidade e consequentemente a aplicação da
multa de 1000 VRTE.
E o relatório, passo ao voto.
2 – Fundamentação
Depois de examinar os fatos, a instrução promovida pela área técnica, bem como a motivação apresentada no voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Chamoun, e no voto-vista do Conselheiro José Antônio Pimentel, decidi acompanhar o entendimento do Relator, pelas
razões de direito e fáticas que diante expostas.
Como bem anotou o nobre Relator, a 8ª Secretaria Técnica entende
que as alegações do recorrente não devem ser acatadas, pois embora tenha alegado a existência de interesse público na despesa,
sequer esboçou uma tentativa de comprovar a sua alegação, defendendo equivocadamente que a mera previsão no estatuto da entidade, de escopos sociais, credencia a entidade a receber recursos
públicos, na forma de recursos humanos.
Constou, ainda, que a 8ª SCE ressalta que o Estatuto da entidade
LPS – Legião para Servir, prevê como objetivo, além de outros, pelo
menos um tema no qual o Estado não deveria tomar parte, conforme consta em seu art. 4º, inciso XI, qual seja, promover ensino
religioso, tendo em vista a vedação constitucional disposta no art.
19, inciso I, da CRF/88.
E destacou: na situação em exame, entendeu a Área Técnica que
os servidores públicos cedidos à LPS deveriam estar trabalhando em
prol da municipalidade, no entanto, foram cedidos a uma entidade
privada, que tem por objetivo a promoção do ensino religioso, [...]
que, para o Estado, não foi abraçado pela Constituição e que, portanto, carece de finalidade pública.
Não acolheu a área técnica a alegação do recorrente de que agiu
de boa fé, visto que foi o próprio gestor o autor da sanção da Lei n.
009/2005, que autoriza apenas a cessão a outros órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
De sua parte, o Conselheiro Relator aduziu que, mesmo estando
previsto no Estatuto da LPS finalidades de interesse social, o que
ao menos em tese iria compor as atividades daquela Entidade com
o interesse público alegado pela defesa, no caso concreto, o interesse público nas funções exercidas pelos funcionários cedidos não
ficou demonstrado, porque os atestados de exercício constantes
às fls. 87/113 somente comprovam que os servidores em questão
estariam naquele período à disposição da LPS, sem, contudo, demonstrar em quais atividades estariam sendo empregados aqueles
recursos humanos.
Reconhece o ilustre Relator que a lei municipal prevê apenas a possibilidade de cessão com ônus da remuneração para o órgão ou entidade cessionária, e que a Legião para Servir, embora se constitua
sem fins lucrativos e preste serviços eminentemente em prol da
sociedade, possui natureza privada.
E conclui que, apesar de entender a boa-fé que envolveu o caso
concreto, não comunga com os termos do recorrente, eis que as
cessões em voga se deram em afronta ao texto legal acima citado,
ensejando a aplicação de multa, bem como não tiveram respaldo
probatório para afastar o ressarcimento decorrente da cessão de
servidores do Município de Água Doce do Norte para a Entidade –
LPS, notadamente porque os Atestados de Exercício, colacionados
às fls. 87/113, não restaram suficientes para comprovar o exercício
dos servidores cedidos em atividades que a municipalidade possa
efetivamente ter aproveitado, argumentos que este Conselheiro corrobora.
De minha parte, ainda acrescento que, mesmo nos casos em que
exista autorização legal, que para essas situações devem ser específicas, a cessão de servidores é situação de excepcional aplicabilidade, como, por exemplo, nos contratos de parceria, observados requisitos previstos no art. 116 da Lei n. 8666/1993 e em lei nacional
e estadual ou local, específica, particularmente no que se refere ao
objeto ajustado, metas a serem atingidas, além de outros requisi-
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tos, como critérios legais que permita a igualdade de oportunidade
das entidades aptas a atuar em cooperação com o poder público.
A mera previsão da atividade no estatuto da entidade é apenas um
dos requisitos, que sem os demais, para a celebração de ajuste com
o poder público, torna-se pouco relevante.
No caso vertente, não há lei autorizadora, não há procedimento de
seleção da entidade e nem foi firmado qualquer termo de ajuste do
objeto e metas a serem alcançadas com o uso do recurso público.
Em seu voto-vista, o Conselheiro José Antônio Pimentel, sustenta
que o documento de fls. 45/46, trata de Escritura Pública de Declaração firmada pelos senhores Sérgio Bittencourt, Gesualdo Francisco Pulceno e Eliomar Lima, servidores cedidos à Legião Para Servir,
declarando que foram cedidos para a instituição no ano de 2005,
em razão de que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
não atendia o Município de Água Doce do Norte, como também não
havia no Município serviço de assistência judiciária gratuita que foi
implantado em 2007. Afirmam que prestaram serviços de assistência, orientação, encaminhamento jurídicos entre outros serviços aos
munícipes de Água Doce do Norte [...]
Ainda aduz o eminente Conselheiro José Antônio Pimentel que os
documentos de fls. 47/54 referem-se a outras entidades como: Loja
Maçônica Fraternidade do Universo de Água Doce do Norte, Câmara
de Dirigentes Lojistas, Associação Hospitalar Bom Jesus; profissionais liberais como médico, advogado; servidores, declarando que os
citados servidores cedidos prestaram serviços de excelência como
assessoria jurídica, marcação de consultas, orientação profissional
com profissionais capacitados, promoção de eventos com intuito de
melhorar e aprimorar a qualidade de vida das pessoas.
Sobre essas informações e documentos de que tratou o nobre Conselheiro, percebo que, a rigor, incluem declarações de particulares,
incluindo os servidores cedidos, e de entidades privadas, feitas,
umas no final de 2013, outras no início de 2014, todas documentadas passados mais de dois anos, da primeira oportunidade em que o
gestor foi chamado a prestar esclarecimentos sobre os fatos (Termo
de citação n. 1/2010, entregue em 18/01/2010).
Como se sabe, a atribuição para atestar se houve termo de ajuste
de determinação de atividade de cooperação e a efetiva execução
do objeto e metas ajustados é exclusiva da administração pública
que o faz por intermédio de seus servidores que detêm legalmente
atribuições para tanto.
Além do que, como é cediço, os serviços de assistência jurídica aos
hipossuficientes integram atribuições exclusivas da Defensoria Pública Estadual, o que, por óbvio, impossibilita uma atuação legítima
de terceiros ou servidores locais no cumprimento dessa atividade de
exclusiva competência da advocacia pública, composta por profissionais recrutados pela via do concurso público.
Ademais, a mera previsão da atividade no estatuto da entidade é
apenas um dos requisitos, que sem os demais, para a celebração de
ajuste com o poder público, torna-se pouco relevante.
No caso vertente, frise-se, não há lei autorizadora, não houve procedimento de seleção da entidade e nem foi firmado qualquer termo
de ajuste do objeto e metas a serem alcançadas com a cessão de
servidores.
No que se refere à aferição da boa fé do gestor, lembro que, mesmo
quando considerada presente, segundo assentada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não é obstáculo ao julgamento pelo
ressarcimento e multa, em ações de improbidade, mas deixando
de ensejar, por exemplo, a perda dos direitos políticos, do cargo ou
função pública ou do direito de contratar ou manter contrato com o
poder público por determinado período.
Por essas razões, com toda a vênia, dissinto do Conselheiro José
Antônio Pimentel para acompanhar o entendimento do Relator.
III – Dispositivo
Assim, em face de toda a matéria de fato e de direito aqui exposta,
incluindo a motivação que apresentei, acompanhando a proposta do
eminente Relator, VOTO pelo conhecimento do presente Recurso e,
no mérito, pelo não provimento, em consonância com a área técnica
e com o Ministério Público Especial de Contas, mantendo incólumes
os termos do Acórdão TC 358/2012, quanto ao julgamento pela IRREGULARIDADE das contas objeto da Tomada de Contas Especial,
de responsabilidade do Sr. Abrãao Lincon Elizeu, Prefeito Municipal
de Água Doce do Norte nos exercícios de 2005 a 2007, com manutenção da aplicação de multa no valor de 1.000 VRTE’s, e do ressarcimento imposto no valor de 93.510,51 VRTE’s, com fundamento no
artigo 84, incisos III, alínea ‘c’ da LC 621/133.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1192/2013,
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:
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1. À unanimidade, conhecer do presente recurso e, no mérito, por
maioria, nos termos do voto vencedor do Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel, dar-lhe provimento para excluir o ressarcimento
no valor correspondente a 93.510,51 VRTE fixado pelo Acórdão TC
358/2012, mantendo-se, contudo, a irregularidade verificada e a
aplicação da multa de 1000 VRTE`s em desfavor do recorrente, Senhor Abraão Lincon Elizeu;
Vencidos o Conselheiro Relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votaram pelo conhecimento deste recurso e, no mérito, pelo seu não
provimento, mantendo-se, portanto, incólumes os termos do Acórdão recorrido - Acórdão TC-358/2012.
2. À unanimidade, 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 da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-1173/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5295/2014
JURISDICIONADO- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014)
RESPONSÁVEL - NIVALDO COMETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014) - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º e 2º bimestres de 2014,
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Nivaldo
Cometti, Secretário Municipal de Educação de São Gabriel da Palha.
O interessado foi devidamente notificado para que enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido pela área técnica em
sua Instrução Técnica Inicial ITI 726/2014, fl.01.
O responsável encaminhou documentação em atenção ao Termo de
Notificação Nº 1367/2014, acostada às fls. 06/08 e 22/26.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão RCO 210/2014, fl. 28, concluiu que foi saneada a
omissão com a comprovação da remessa dos dados, tendo em vista
a confirmação através de nova consulta ao Sistema Cidades-Web.
Assim, sugere o arquivamento dos autos, dada a perda do objeto.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, através da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhando o entendimento da área técnica, pugna também pelo arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º e 2º bimestres de
2014, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr.
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Nivaldo Cometti, e posterior arquivamento dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5295/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, considerando o saneamento da omissão no envio da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º e 2º Bimestres, do exercício de 2014, do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São
Gabriel da Palha, de responsabilidade do Senhor Nivaldo Cometti,
arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1174/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-673/2014
JURISDICIONADO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013) - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Os presentes autos cuidam de Relatório de Gestão Fiscal, referente
ao 3º quadrimestre de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES, sob a responsabilidade do Senhor Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, então Conselheiro Presidente do órgão.
Conforme dispõe ordenamento jurídico, art. 54 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), ao final de cada quadrimestre será emitido pelo
Chefe do Tribunal de Contas Estadual o Relatório de Gestão de Fiscal
(RGF), contendo os demonstrativos determinados no art. 55, que
deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada
quadrimestre.
Compulsando os autos, constata-se que a 9ª SCE – Secretaria
de Controle Externo, através do Relatório de Análise Fiscal – RAF
5/2014, fls. 11/27, e da Instrução Técnica de Monitoramento Fiscal
– ITMF 6/2014, fls. 28/31, fez sua análise observando os parâmetros
previstos no ordenamento jurídico, com as devidas recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, às fls. 34, através da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou o entendimento manifestado pela 9ª SCE, exarado por meio da Instrução Técnica de Monitoramento Fiscal ITMF 06/2014.
Às fls. 41/42, apresentei voto, na qualidade de relator do feito, encampando o opinamento da 9ª SCE e do Ministério Público de Contas, votando no sentido de que fosse dado conhecimento ao atual
ordenador do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, do
teor da análise feita através da Instrução Técnica de Monitoramento
Fiscal ITMF 6/2014, encaminhando-se, também, cópia do Relatório
de Análise Fiscal – RAF 5/2014, e ainda, acolhi a recomendação
proposta, que se referia à divulgação de dados em outros formatos
eletrônicos. Por fim, que fossem os autos enviados à 9ª SCE para
serem apensados à Prestação de Contas Anual do Tribunal de Contas do Estado, conforme determina o parágrafo 1º, do art. 277, do
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Regimento Interno – Resolução TC 261/2013.
Dessa forma, sem divergência, o Plenário editou a Decisão TC2848/2014 – Plenário, nos termos do voto do Relator, conforme se
vê às fls. 43/44.
Novamente, manifesta-se a 9ª SCE, fl. 47, com as considerações
que faz, e finalmente sugere o arquivamento dos autos, no que é
acompanhada pelo ilustre Procurador Luciano Vieira, em seu pronunciamento de fl. 49.
Diante do exposto, considerando que o gestor, Conselheiro Domingos Augusto Taufner tomou ciência da Decisão TC-2848/2014 – Plenário;
Considerando que o objetivo para o qual foram constituídos os presentes autos foi exaurido, possibilitando, assim, seu arquivamento,
com base no artigo 330, IV, do RITCEES – Resolução TC-261/2013;
Considerando que, a eliminação do feito só ocorrerá após cinco anos
da decisão definitiva, conforme Tabela de Temporalidade deste Tribunal, aprovada pelo Termo de Homologação (publicado no DIO-ES,
20/04/2004, nos termos da Resolução TC-152/1998);
VOTO pelo arquivamento dos presentes autos, referente ao Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre de 2013, do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, sob a responsabilidade
do Senhor Sebastião Carlos Ranna de Macedo, então Conselheiro
Presidente do órgão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-673/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, sem divergência, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Absteve-se de votar, por impedimento, o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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. Luciano Vieira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1230/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2751/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL - FABRÍCIO GANDINI AQUINO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Vitória, referente ao exercício financeiro de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. Fabrício Gandini Aquino, Presidente da Câmara no exercício em análise.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através de sua Instrução Técnica Inicial ITI 1010/2014, fl. 258, diante ao que foi apontado no Relatório Técnico Contábil RTC 282/2014, de fls. 240/252 mais anexos,
sugeriu a citação do Sr. Fabrício Gandini Aquino, para apresentar
justificativas que entendesse necessárias em razão da inconsistência relacionada à Ausência do detalhamento dos remanejamentos
de recursos orçamentários realizados – inobservância ao disposto
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nos artigos 165, § 8º, 167, inciso VI, da Constituição Federal.
Conforme o Termo de Citação Nº 1741/2014, fl. 261, o responsável
foi devidamente citado, comparecendo aos autos através de justificativas e documentação apresentada pela Sra. Thyara Carvalho
Faria Damasceno, Diretora Geral da Câmara Municipal de Vitória,
fls. 264/319.
Ato contínuo, o feito foi remetido à 4ª Secretaria de Controle Externo, que analisando a defesa apresentada, elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 179/2014, fls. 323/327, onde foram acolhidas as justificativas apresentadas, considerando afastado o indicativo de irregularidade inicialmente apontado no RTC 282/2014.
Evidenciando, assim, diante ao que preceitua a legislação em vigor,
a regularidade das presentes contas, no que diz respeito ao aspecto
técnico contábil ora analisado. Por fim, recomenda ao gestor que
verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)
de contas da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como
tome providências para regularizar a referida situação. Os autos foram, então, encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8640/2014, fls. 329/330, manifestou-se conclusivamente nos
seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 179/2014
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 Fabrício Gandini Aquino – Presidente, frente à Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2012, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Por oportuno sugere-se RECOMENDAR ao gestor, para que:
- Verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)
de contas da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como
tome providências para regularizar a referida situação.
O Ministério Público Especial de Contas, à fl. 332, através da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, subscreve a proposição
do NEC, constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 8640/2014.
É o breve relatório.
VOTO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2012 da Câmara Municipal de Vitória, sob a responsabilidade do Sr. Fabrício Gandini .
Ressalte-se que durante a análise contábil, foi detectado no Relatório Técnico Contábil RTC 282/2014 inconsistências relacionadas à
Ausência de detalhamento dos remanejamentos de recursos orçamentários realizados, resultando na citação do responsável.
No entanto, ao compulsar os autos, evidencia-se que a suposta incorreção foi devidamente reanalisada através da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 179/2014, tendo sido totalmente afastada após a
apresentação das justificativas necessárias a sua consolidação.
Quanto ao prazo para entrega das contas em análise, foram essas
protocolizadas neste Tribunal em 26/03/2013, portanto, dentro do
prazo estabelecido pela Resolução TC 182/02, legislação vigente à
época.
Considerando que houve o cumprimento com relação aos limites
constitucionais e legais máximos em despesas com pessoal, com
subsídios de vereadores, não havendo, assim, descumprimento dos
limites percentuais determinados pela CF/88 e LC 101/2000;
Considerando que o jurisdicionado cumpriu também os prazos de
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, e que não
houve necessidade de emissão de alerta, sendo assim, nenhum processo referente à gestão fiscal foi formalizado;
Considerando, ainda, que o Ministério Público Especial de Contas, à
fl.332, acompanhou o entendimento da área técnica, subscrevendo
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 8640/2014;
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico e endossadas pelo Ministério Público de Contas, tornando
-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das Contas apresentadas
pelo Sr. Fabrício Gandini Aquino, Presidente da Câmara Municipal de
Vitória, no exercício financeiro de 2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei
Complementar nº 621/2012.
VOTO, ainda, pela recomendação ao gestor, para que:
- Verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)
de contas da Dívida Flutuante, por mais de um exercício, bem como
tome providências para regularizar a referida situação.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2751/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regulares as contas apresentadas pelo Senhor Fabrício
Gandini Aquino, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, no
exercício financeiro de 2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº
621/2012;
2. Recomendar ao gestor que: a) verifique as causas da manutenção do saldo de R$ 9.756,73 (nove mil, setecentos e cinquenta e
seis reais e setenta e três centavos) de contas da Dívida Flutuante,
por mais de um exercício, bem como tome providências para regularizar a referida situação;
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, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1231/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5596/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2009
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2009 - ACATAR REQUERIMENTO DE DISPENSA DE
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Auditoria Ordinária de Engenharia referente ao exercício de 2009, conforme Plano de Auditoria n. 307/2010.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar MTP 623/2014, na qual é solicitada a dispensa da realização dos
procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando
justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO, informa que na data de 05/05/2014, o referido núcleo registrava um estoque de aproximadamente 300 (trezentos) processos
de fiscalização, sendo que foram identificados 109 (cento e nove)
processos que não possuem relatório de auditoria, não havendo sequer previsão de quando poderiam ser instruídos, em razão da sobrecarga operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente, os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade
de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 5596/2011) é um dos 109 processos relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida
a dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das contratações referentes a obras e serviços de engenharia, com o arquivamento do feito sem prejuízo de futura apuração de dano, na
hipótese de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o mesmo
manifesta-se pelo acolhimento da proposta da área técnica.
É o relatório.
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VOTO
TC 5596/2011
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento de
auditoria, verifica-se que nos processos relacionados evidencia-se
o longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência
de notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da fiscalização
ordinária de contratos de obras e serviços de engenharia da prefeitura de Guaçui, relativo ao exercício de 2009, apesar da existência
de Plano de Auditoria n. 307/2010, nenhum ato de fiscalização chegou a ser implementado, não havendo sequer indicação de possível
irregularidade.
No estado em que se encontra o processo, entendo que a continuidade ou não dos procedimentos de fiscalização, insere-se dentro da
competência discricionária deste Tribunal.
Nesse contexto, importante destacar a manifestação do Ministério
Público de Contas constante dos autos TC 405/2007, que cuida de
caso semelhante ao presente. Apesar de ressaltar que o exercício do
poder-dever de fiscalização do Tribunal de Contas não é renunciável,
acaba por reconhecer que no caso concreto é possível a dispensa de
fiscalização nos processos relacionados:
“No caso vertente, observa-se que os autos não possuem sequer relatório de auditoria, de modo que não há indicação de falhas, vícios
ou responsáveis, ou seja, ainda não existe qualquer apontamento
prévio de irregularidade, mas apenas um plano de auditoria efetuado conforme determinação do Plano Anual de Fiscalização.
Não há, aliás, sequer um levantamento de campo, com a colheita
de informações, de onde se pudessem extrair eventuais indícios de
irregularidade.
Neste estágio, pode-se afirmar que a execução do procedimento de
fiscalização previsto no respectivo programa ainda encontra-se no
âmbito de discricionariedade do tribunal, à vista de outros interesses preponderantes, poderá determinar sua revogação.
Com efeito, o Plano Anual de Fiscalização não é estático, podendo
ser modificado no decorrer do exercício, conforme exija a situação
fática e o interesse público de se conferir maior eficácia ao controle
externo.”
Além disso, cabe ressalvar que, em razão da data dos fatos objeto
da auditoria, possivelmente constatar-se-ia a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCEES quanto a eventuais ilegalidades
praticadas, nos termos do artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer que o
prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria
que indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando
como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de
tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do
Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
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POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO
SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169,
inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C
ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção
de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de
prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento
do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido
processo legal, por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo
em razão do prejuízo ao contraditório e ampla defesa, linha de pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras PúblicasNEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
acatamento do requerimento de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e serviços de engenharia constantes do Plano de Auditoria n. 307/2010,
objeto do presente processo TC 5596/2011, determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5596/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, acatar o requerimento
de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas
contratações referentes a obras e serviços de engenharia constantes
do Plano de Auditoria n. 307/2010, objeto destes autos, e, sendo
assim, arquivar estes autos, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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, Procu-
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rador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1232/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8555/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO (EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
FMS 001/2013)
REPRESENTANTE - KADJAS PUPERI MONTEIRO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO (EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
FMS 001/2013) - 1) NÃO CONHECER - 2) REMETER CÓPIAS
AO TCU - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de impugnação aos termos de Edital, autuada como representação, protocolizada nesta Corte de Contas pela Srª. KADJAS
PUPERI MONTEIRO em face de suposta ilegalidade contida no Edital
de tomada de Preços FMS nº 001/2013 do Município de Domingos
Martins-ES, que tem por objeto a “Execução de obra de construção
da Unidade de saúde de Biriricas, com recursos financeiros provenientes de repasses federais e conclusão da obra da unidade de
saúde de Biriricas, com recursos financeiros provenientes do Contrato de Repasse nº 0345957-62/2010/Ministério da Saúde/Caixa”,
conforme consulta no GEO-OBRAS (Doc. em anexo).
Encaminhados os autos ao MPC, por meio de Parecer nº 4431/2014
de fls. 12/13 pugnou pelo retorno dos autos a este Gabinete com
vistas ao prosseguimento do feito em consonância com o regular
trâmite processual em razão de não haver deliberação acerca do
juízo de admissibilidade da presente Representação nos moldes do
artigo 94, §2º da LC nº 621/12.
No presente caso, se os recursos a serem utilizados na execução
das obras de construção da Unidade de Saúde em Domingos Martins
fossem efetivamente municipais ou estaduais, a ora Representante
teria legitimidade para representar ao TCEES por força do art. 184
do regimento Interno deste Tribunal:
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Por analogia à ação de controle do tipo denúncia, os critérios de
admissibilidade da representação, tendo por base o art.186, bem
como o caput do art. 176 do Regimento Interno do TCEES, são os
seguintes:
a matéria deverá ser de competência do Tribunal;
ser redigida em linguagem clara e objetiva,
conter o nome legível do representante,
sua qualificação e endereço, e
estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade.
Nesse compasso, VOTO pelo não conhecimento da presente documentação como representação por não atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 186 c/c 176 do Regimento Interno
do TCEES, posto que inexistem recursos municipais/estaduais destinados à Tomada de Preço 007/2013 – Contrato 001/2014;
Cientifique-se à Representante e ao Município de Domingos Martins
deste Acórdão;
Remeter cópia integral dos autos, incluindo este Acórdão, ao Tribunal de Contas da União.
Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 330, III do
RITCEES.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8555/2014,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Não conhecer da presente documentação como representação,
por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art.
186 c/c 176 do Regimento Interno do TCEES;
2. Remeter cópia integral dos autos, incluindo este Acórdão, ao Tribunal de Contas da União;
3. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 330, III do
RITCEES.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1233/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7293/2008
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
JERÔNIMO MONTEIRO (IPAJM)
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO (IPAJM) ACATAR REQUERIMENTO DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de denúncia encaminhada a esta Corte de
Contas pela Associação Espírito-Santense dos Advogados Públicos
(AESAP), em virtude de supostas irregularidades na construção do
galpão anexo ao IPAJM.
Na data de 04/08/2009 a Denúncia foi recebida pelo então Cons.
Relator, Dr. Enivaldo Euzébio dos Anjos, que determinou a apuração
dos fatos.
Ocorre que, na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar MTP 611/2014, na qual é solicitada a dispensa da
realização dos procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas – NEO, informa que o referido núcleo registrava um
estoque de aproximadamente 300 (trezentos) processos de fiscalização, sendo que foram identificados 109 (cento e nove) processos
que não possuem relatório de auditoria, não havendo sequer previsão de quando poderiam ser instruídos, em razão da sobrecarga
operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente, os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade
de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 7293/2008) é um dos 109 processos relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida
a dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das contratações referentes a obras e serviços de engenharia, com o arquivamento do feito sem prejuízo de futura apuração de dano, na
hipótese de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o mesmo
manifesta-se pelo acolhimento da proposta da área técnica.
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É o relatório.
VOTO
TC 7293/2008
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento de
fiscalização, verifica-se que nos processos relacionados evidenciase o longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência
de notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da apuração
de fatos referentes a obras e serviços de engenharia referentes ao
prédio do IPAJM, conforme denúncia protocolada em 2008, os procedimentos de fiscalização necessários não chegaram a ser iniciados.
Assim, apesar de haver uma denúncia sobre um fato específico, não
há qualquer irregularidade apurada pela equipe técnica do Tribunal.
E, no caso específico, considerando a data da denúncia e dos fatos envolvidos, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva do TCEES quanto a eventuais ilegalidades praticadas, nos
termos do artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer que o
prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria/
fiscalização que indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando
como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de
tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do
Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO
SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169,
inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C
ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
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A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção
de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de
prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento
do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido
processo legal, por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de
pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da
União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras PúblicasNEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
acatamento do requerimento de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e
serviços de engenharia objeto do presente processo TC 7293/2008,
determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7293/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, acatar o requerimento
de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas
contratações referentes a obras e serviços de engenharia objeto da
presente demanda e, sendo assim, arquivar estes autos, nos termos
do Voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1234/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-938/2009 (APENSO: 940/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - REQUERIMENTO DE AUDITORIA ESPECIAL
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INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA: REQUERIMENTO DE AUDITORIA ESPECIAL - ACATAR REQUERIMENTO DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de requerimento encaminhado a esta Corte de
Contas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na data
de 29/01/2009, solicitando informações sobre a realização de auditoria com o objetivo de apurar possível irregularidade no calçamento
de ruas do município, sem a execução das obras de infraestrutura
necessárias, como rede coletora de esgoto e respectivas ligações
domiciliares, pela Prefeitura de Jaguaré, nos exercícios de 2004 e
2005.
Apesar de determinada a realização de Auditoria especial na sessão
realizada em 21/03/2006, a mesma não chegou a ser efetivada.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar MTP 612/2014, na qual é solicitada a dispensa da realização dos
procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando
justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, informa que o referido núcleo registrava um estoque de
aproximadamente 300 (trezentos) processos de fiscalização, sendo que foram identificados 109 (cento e nove) processos que não
possuem relatório de auditoria, não havendo sequer previsão de
quando poderiam ser instruídos, em razão da sobrecarga operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente, os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade
de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 938/2009) é um dos 109 processos relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida
a dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das contratações referentes a obras e serviços de engenharia, com o arquivamento do feito sem prejuízo de futura apuração de dano, na
hipótese de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o mesmo
manifesta-se pelo acolhimento da proposta da área técnica.
É o relatório.
VOTO
TC 938/2009
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento de
fiscalização, verifica-se que nos processos relacionados evidenciase o longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência
de notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da apuração
de fatos referentes a obras e serviços de engenharia referentes ao
calçamento de ruas do Município de Jaguaré, os procedimentos de
fiscalização necessários não chegaram a ser iniciados. Assim, apesar
de haver um requerimento de realização de auditoria especial sobre um fato específico, não há qualquer irregularidade apurada pela
equipe técnica do Tribunal.
E, nesse caso específico, tendo em vista a data dos fatos envolvidos, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
do TCEES quanto a eventuais ilegalidades praticadas, nos termos do
artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer que o
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prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria/
fiscalização que indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando
como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de
tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do
Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO
SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169,
inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C
ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção
de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de
prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento
do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido
processo legal, por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo
em razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de
pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da
União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras PúblicasNEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
acatamento do requerimento de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e
serviços de engenharia objeto do presente processo TC 938/2009,
determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-938/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, acatar o requerimento
de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas
contratações referentes a obras e serviços de engenharia objeto da
presente demanda e, sendo assim, arquivar estes autos, nos termos
do Voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-984/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8996/2013
JURISDICIONADO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SESA)
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA SECRETARIA ESTADUAL
DE SAÚDE- 1) ARQUIVAR - 2) ENCAMINHAR A MATÉRIA AO
CONSELHEIRO RELATOR DAS CONTAS DE GOVERNO - 3) ENCAMINHAR CÓPIA DOS AUTOS AO CAPS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de denúncia apresentada neste Tribunal pelo Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo
– CRM-ES, Dr. Severino Dantas Filho, em 07/11/2013, a qual possui
relato da precariedade nas condições estruturais dos estabelecimentos de saúde deste Estado.
Instada a se manifestar a 2ª SCE, em suma sugeriu o arquivamento
dos autos, sem solução de mérito, ante a ausência dos elementos de
admissibilidade da representação, utilizada também para os casos
de denúncia, conforme MTP 139/2014 (fls. 210/216).
Nessa linha, todavia, considerando o não apontamento de fatos que
configurem má gestão dos recursos públicos pelos responsáveis
pelos hospitais, impossibilitando uma eventual apuração por parte
deste Tribunal, sobretudo, diante da situação caótica apresentada
na saúde do Estado, a área técnica sugeriu uma visita técnica às
unidades de saúde, a exemplo do Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro, que utiliza este instrumento, inclusive, para outras
áreas de atuação (educação e desporto).
Entretanto, como o instituto da visita técnica sugerida se constitui
um procedimento assemelhado à auditoria operacional, mas com
resultados mais céleres, e por não estar previsto em nosso ordenamento normativo, a área técnica sugeriu um estudo de sua viabilização e consequente alteração regimental para sua implementação.
Já o Ministério Público Especial de Contas, por meio da manifestação
– MMPC 4897/2014 (fls. 291/292), da lavra do procurador Luciano
Vieira, pugnou pelos seguintes procedimentos:
1 – pelo não conhecimento da representação, nos termos dos arts.
94, § 1º, e 99, § 2º, da LC n. 621/12;
2 – seja a matéria levada ao conhecimento da Secretaria Geral de
Controle Externo para, em juízo de conveniência e oportunidade,
possa inseri-la na programação de fiscalização desse tribunal, seja
de natureza de conformidade ou operacional;
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3 – seja a matéria levada ao conhecimento do Conselheiro-Relator
das Contas de Governo referente ao exercício de 2014 para que
delibere na forma que julgar conveniente.
4 – seja encaminhada cópia dos autos ao Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde – CAPS do Ministério
Público Estadual para a adoção das medidas que entender cabíveis.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Vislumbro que a presente denúncia versa sobre a dificuldade enfrentada pela população, sobretudo, pelos profissionais da saúde,
decorrente da precariedade nas instalações e equipamentos dos
Hospitais do Estado, situação esta que se mostra um fato notório
não somente neste Estado.
Deste modo, uma vez que a denúncia não trouxe fato concreto que
enseje a atuação desta Corte de Contas, restando ausentes os requisitos constantes nos incisos I a III do art. 94 da LC 621/12, e
não obstante as graves constatações, que ensejam a atuação desta
Corte de Contas, coaduno com a proposta encaminhada pelo Ministério Público Especial de Contas, qual seja, a realização de auditoria
operacional no órgão jurisdicionado – SESA, nos termos do art. 1º,
inciso I, c/c o art. 172 do RITCEES, a fim de se averiguar a questão
posta e verificação dos reais motivos da precariedade dos serviços
de saúde apresentados, notadamente, se decorrem da má-gestão
ou desvio dos recursos públicos envolvidos.
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, em
consonância com a área técnica e o MPEC, VOTO para que este Colegiado profira Decisão no seguinte sentido:
Arquive os presentes autos, ante a ausência dos requisitos de apuração da denúncia, previstos nos incisos I a III do art. 94 da LC
621/12;
Promova a inclusão da matéria no Plano de Auditoria Anual a ser
realizado no órgão jurisdicionado - SESA, nos termos do art. 1º,
inciso VII c/c o art. 2º, inciso V, da LC 621/12, a fim de se promover apuração da situação apresentada e se há correspondência com
uma gestão ineficiente, ocasionadora de prejuízo ao erário ou mesmo de infringência as normas legais e constitucionais, que em suma
demandem a atuação deste Tribunal de Contas;
Encaminhe a matéria ao conhecimento do Conselheiro-Relator das
Contas de Governo, referente ao exercício de 2014, Eminente Conselheiro Sérgio Borges Manoel Nader, para que delibere na forma
que julgar conveniente;
Encaminhe cópia dos autos ao Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde – CAPS do Ministério Público
Estadual para a adoção das medidas que entender cabíveis.
Dê-se ciência a parte, e após os trâmites legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8996/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia onze de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Arquivar os presentes autos ante a ausência dos requisitos de
apuração da denúncia, previstos nos incisos I a III do art. 94 da LC
621/12;
2. Encaminhar a matéria ao conhecimento do Conselheiro-Relator
das Contas de Governo, referente ao exercício de 2014, Eminente
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges para que delibere na forma
que julgar conveniente;
3. Encaminhar cópia dos autos ao Centro de Apoio Operacional de
Implementação das Políticas de Saúde – CAPS do Ministério Público
Estadual para a adoção das medidas que entender cabíveis.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e José Antonio Almeida Pimentel. 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, 11 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
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-1176/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4812/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2008)
RESPONSÁVEL - LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
ADVOGADOS - SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB/ES Nº. 3.462)
E VITOR RIZZO MENECHINI (OAB/ES Nº. 10.918)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2008) 1) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - 2) AFASTAR RESPONSABILIDADE DO SENHOR LASTÊNIO LUIZ CARDOSO - 3)
DETERMINAÇÕES - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, referente ao exercício de 2008, cuja gestão
foi de responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, então Prefeito
Municipal.
Os indícios de irregularidades foram identificados no Relatório de
Auditoria RA-O - 0153/2009 (fls. 05/35), os quais foram elencados
na Instrução Técnica Inicial - ITI N° 897/2009 (fls. 847/868), e
posteriormente, na Decisão Preliminar TC 046/2010 (fl. 874), ocasionando a citação do responsável, Sr. Lastênio Luiz Cardoso, para
que o mesmo pudesse apresentar justificativas e documentações no
prazo improrrogável de 45 dias.
Devidamente citado, o responsável apresentou tempestivamente
suas justificativas e documentos às fls. 897/1058.
Na forma regimental, os autos foram encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC Nº.4145/2013 (fls. 1067/1116),
cuja conclusão segue reproduzida:
“3.2. POR TODO O EXPOSTO, diante do preceituado no art. 319,
§1º, inciso IV, bem como no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar
nº 621/2012, conclui-se opinando por:
3.2.1 Acolher as razões e justificativas e Afastar a responsabilidade
do Senhor Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal, em relação
aos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.10 da presente ITC pela fundamentação constante da presente instrução;
3.2.2 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Senhor
Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar, em razão
das irregularidades presentificadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e
3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa pecuniária ao responsável com amparo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.3 De acordo com análise dos itens dispostos nesta Instrução sugere-se ainda que sejam feitas as seguintes DETERMINAÇÕES ao
atual Prefeito do Município de Viana, com amparo no art. 105 da LC
621/2012:
3.3.1 Faça fiel observância aos termos do instrumento convocatório
dos certames, em estrita observância à Lei das Licitações;
3.3.2 Por ocasião da liquidação da despesa, observe o regramento
descrito no art. 63 da Lei 4.320/64, juntando aos autos comprovantes da efetiva prestação do serviço contratado, de forma a não
restar dúvidas da boa aplicação do erário público;
3.3.3 Proceda a uma avaliação do controle dos gastos com combustível existente, a fim de corrigir eventuais falhas;
3.3.4 Observe o limite disposto no Artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93, nas aquisições de bens ou serviços através de Dispensa
de Licitação com base neste dispositivo legal;
3.3.4 Avalie a real demanda por novos servidores, e que promova
concurso público em detrimento de recorrentes contratações temporárias, a fim de atender o Artigo 37, Inciso II da Constituição da
República.”
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas encampou na totalidade os termos da ITC 4145/2013, conforme se
depreende do Parecer – PPJC 3195/2014 (fls. 1120/1122), da lavra
do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo ao 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 Con-
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tas, tornam-se 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, se formal ou que ensejam ressarcimento, notadamente, pelo acompanhamento ou não do entendimento
vertido na ITC Nº 4145/2013.
ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.10:
Cabe assinalar, primeiramente, que concordo com o entendimento
da área técnica em afastar as irregularidades apontadas nos itens
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.10, acatando em sua integralidade os argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC 4145/2013.
Nesse sentido, à exceção do apontamento contido no item 2.6, que
foi afastado sem ensejar qualquer encaminhamento, passo às determinações a serem enviadas à atual administração daquele Executivo Municipal:
1) Observe fielmente os termos do instrumento convocatório dos
certames, em obediência à Lei das Licitações (item 2.1 – referente
ao item 1 da ITI nº 897/2019 - Descumprimento de normas do instrumento convocatório)
2) Atente para o regramento descrito no art. 63 da Lei 4.320/64,
juntando aos autos comprovantes da efetiva prestação do serviço
contratado, de forma a não restar dúvidas da boa aplicação dos recursos públicos (item 2.2 – referente ao item 2 da ITI nº 897/2009
- Ausência de liquidação de despesa)
3) Proceda a uma avaliação do controle dos gastos com combustível
existente, a fim de corrigir eventuais falhas, com implementação de
mecanismos de controle interno efetivos (item 2.3 – referente ao
item 3 da ITI nº 897/2009 - Ausência de controle na aquisição de
combustível)
4) Busque como referência os preços eventualmente fixados para
o objeto pretendido em atas de sistema de registro de preços, em
outros contratos firmados pela Administração Pública, em publicações técnicas e especializadas, quando da recusa dos particulares
em enviar cotação de preços, podendo, inclusive, se valer de valores
constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
oficiais de referência ou, se for o caso, os preços encontrados em
portais de compras, como o COMPRASNET da Administração Pública federal ou os portais dos Estados e Municípios e, especialmente
nas compras, a busca de preços em pesquisa na internet, tudo no
intuito de iniciar uma licitação conhecendo a realidade dos preços
de mercado do objeto pretendido (item 2.4 – referente ao item 4 da
ITI nº 897/2009 - Aquisições de cestas básicas por valor superior
ao de mercado).
5) Avalie a real demanda por novos servidores, e que promova concurso público em detrimento de recorrentes contratações temporárias, a fim de atender o Artigo 37, Inciso II da Constituição da
República (item 2.10 – referente ao item 9.1 da ITI nº 897/2009
- Necessidade temporária de excepcional interesse público não demonstrada – ausência de concurso público).
ITENS 2.5, 2.7, 2.8, 2.9:
2.5 - Inabilitação indevida de microempresa (item 5 da ITI nº
897/2009).
Base legal: Inobservância ao disposto no §1º, do artigo 43, da Lei
Complementar nº 123/2006.
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Homologou certame licitatório em que houve inabilitação
indevida de microempresa – Omissão em situação que exigia sua
atuação.
2.7 - Ausência de justificativa de preço (item 6.2 da ITI nº 897/2009).
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso III do artigo 26, da
Lei 8.666/93.
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Contratou Shows artísticos sem a devida justificativa dos
preços praticados – Omissão em situação que exigia sua atuação.
2.8 - Dispensa de licitação não caracterizada - ausência de procedimento licitatório para despesas com serviços de publicidade de atos
oficiais (item 7 da ITI nº 897/2011).
Base legal: Inobservância ao disposto no inciso II, do artigo 24 c/c
artigo 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsável: Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: contratou serviços por dispensa de licitação estando presente a obrigatoriedade de licitação – Omissão em situação que exigia sua atuação.
2.9 - Dispensa de licitação não caracterizada - Ausência de procedimento licitatório para compra de leite pausterizado (item 8 da ITI
nº 897/2009).
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º, c/c inciso XII, do
artigo 24, todos da Lei Federal nº 8.666/93.
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Responsável: Lastênio Luiz Cardoso – Prefeito Municipal
Conduta: Autorizou aquisição de material de consumo por dispensa
de licitação, estando presente a obrigatoriedade de licitar - Omissão
em situação que exigia sua atuação.
Em relação às falhas identificadas nos tópicos acima transcritos, verifico que versam, em suma, de procedimento administrativo para
aquisição direta ou através de licitação, de bens e serviços, realizados no âmbito da Administração Municipal de Baixo Guandu, cujas
atribuições em seu trâmite são afetas ao Setor de Compras ou à Comissão Permanente de Licitação (CPL), e que passam pelo crivo do
parecerista jurídico para análise da regularidade do procedimento,
para somente neste momento ser autorizado pelo Ordenador.
Neste contexto, não se pode exigir que o Prefeito, ao homologar
uma licitação, examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação
de funções, sobretudo, quando existe responsabilidade direta de
outros agentes públicos, no caso, o responsável pelo setor de compras, os membros da CPL e o parecerista jurídico, que sequer foram
chamados aos presentes autos para se justificar.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais,
mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois
o agente, do ponto de vista da Administração Pública, deve partir do
pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para
sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação da
agente apontada como responsável (prefeito), e, tendo em vista
que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição
da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada
a responsabilização do prefeito nas irregularidades ora apontadas,
seja na homologação de um certame ou na contratação de shows
artísticos, serviços de publicidade e aquisição de leite pausterizado.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual o chamamento aos autos de demais agentes possivelmente
envolvidos como, responsável pelo setor de compras, membros da
CPL e parecerista jurídico, entre outros e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade do
agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que
não ocorreu nos presentes autos, entendo que a ação punitiva por
parte deste Tribunal deve ser mitigada.
Nesse sentido, trago a lume doutrina sobre a matéria, como seguem
reproduzidas:
“ Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais de contas,
a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação
terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é
necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato,
para justificar a imputação de débito ou multa”.
“(...) Ou seja, não há, em princípio, responsabilidade do ordenador
de despesa pelos atos dos seus subordinados que exorbitem das ordens recebidas, demonstrando que a sua responsabilização decorre
da comprovação de culpa.”
“É, portanto necessário, além da comprovação do fato e sua relação
causal com a conduta do servidor, que se comprove ainda que tal
conduta ensejou ânimo no mínimo culposo. Dito de outra forma, a
responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não
objetiva, carecendo que se comprove que o fato ocorreu em virtude
de imperícia, negligência, imprudência ou que a conduta se deu com
consciência e intenção pelo acusado.”²
“A culpabilidade é composta de três elementos que são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de
conduta diversa, quando falta algum desses elementos, inexiste a
própria culpabilidade.”²
“(...) nas palavras de Alcides Munhoz Neto, erro ou ignorância “incidem sobre o processo formativo da vontade, viciando-lhe o elemento intelectivo, ao induzir o sujeito a querer coisa diversa da que teria
querido, se houvesse conhecido a realidade”.³
“São as particularidades de cada pessoa que deverão ser analisadas
a fim de avaliar se era exigível conduta diversa. Se a conduta não
é culpável, por ser inexigível outra, a punição é injusta, pois não há
pena sem culpa.”
“(...) o ordenador de despesa, salvo conveniência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos
praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas, o que nos faz pensar que o legislador não albergou a culpa in
vigilando do ordenador”.
Não obstante, para uniformizar entendimento desta Corte de Contas, cito como precedentes os Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão
232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13),
7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais proferi voto, no sentido de
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afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas
ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada
sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da
forma acima explicitada.
Pelo exposto, em homenagem ao princípio da duração razoável do
processo, afasto a responsabilidade do gestor pelas irregularidades
presentes nos itens 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9, sobretudo, pela instrução
processual destes autos, que apontaram a responsabilidade total
destes atos, de forma insipiente, somente ao Prefeito.
Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade no presente caso, por entender que as irregularidades
em questão, além de não gerarem dano financeiro, não são suficientes para macular a presente gestão.
Neste contexto, tendo em vista o caráter pedagógico e de orientação desta Corte de Contas, encaminho determinações ao atual
gestor daquele Executivo, nos termos que irei expor na conclusão
deste voto.
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) Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Sr. Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.10 da Instrução Técnica Conclusiva Nº. 4145/2013;
2) Afastar a responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito
Municipal, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre
sua conduta e as irregularidades dispostas nos itens 2.5, 2.7, 2.8,
2.9, na forma fundamentada neste voto;
3) Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu:
3.1) Adote medidas junto ao Setor de Compras e Comissão Permanente de Licitação para o cumprimento das normas e procedimentos
fixados para aquisição de bens e serviços no âmbito da administração pública municipal, fixados na Lei de Licitações e Contratos,
notadamente, quanto à vinculação aos preceitos contidos no Edital
(item 2.1) e ao julgamento objetivo das propostas (item 2.5);
3.2) Faça o planejamento adequado para as compras e serviços
a serem rotineiramente adquiridos por aquela municipalidade, no
intuito de não adotarem indevidamente a dispensa licitatória, nos
termos do art. 24, incisos II e XII da Lei 8.666/93 (itens 2.8 e 2.9);
3.2) Quando da dispensa licitatória, faça constar a justificativa de
preços para a contratação, em obediência ao art. 26, III da Lei
8.666/93 (item 2.7);
3.3) Atente para o regramento descrito no art. 63 da Lei 4.320/64,
juntando aos autos comprovantes da efetiva prestação do serviço
contratado, de forma a não restar dúvidas da boa aplicação dos
recursos públicos (item 2.2);
3.4) Proceda a uma avaliação do controle dos gastos com combustível existente, a fim de corrigir eventuais falhas, com implementação
de mecanismos de controle interno efetivos (item 2.3);
3.5) Busque como referência os preços eventualmente fixados para
o objeto pretendido, quando da recusa dos particulares em enviar
cotação de preços, em atas de sistema de registro de preços, em
outros contratos firmados pela Administração Pública, em publicações técnicas e especializadas, podendo, inclusive, se valer de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência ou, se for o caso, os preços encontrados em
portais de compras, como o COMPRASNET da Administração Pública
federal ou os portais dos Estados e Municípios e, especialmente nas
compras, a busca de preços em pesquisa na internet (item 2.4);
3.6) Avalie a real demanda por novos servidores, e que promova
concurso público em detrimento de recorrentes contratações temporárias, a fim de atender o Artigo 37, Inciso II da Constituição da
República (item 2.10).
Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4812/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. À unanimidade, acolher as razões de justificativas apresentadas
pelo Senhor Lastênio Luiz Cardoso - Prefeito Municipal, em razão
das irregularidades dispostas nos seguintes itens da Instrução Técnica Conclusiva Nº. 4145/2013:
2.1 - Descumprimento de normas do instrumento convocatório;
2.2 - Ausência de liquidação de despesa;
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2.3 - Ausência de controle na aquisição de combustível;
2.4 - Aquisições de cestas básicas por valor superior ao de mercado;
2.6 - Contratação de profissional de setor artístico por meio de empresário não exclusivo - inexigibilidade de licitação descaracterizada; e
2.10 - Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrada - ausência de concurso público.
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, e como consectário
lógico do item anterior, afastar a responsabilidade do Senhor Lastênio Luiz Cardoso, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade
entre a sua conduta e as irregularidades dispostas nos seguintes
itens da Instrução Técnica Conclusiva Nº. 4145/2013:
2.5 - Inabilitação indevida de microempresa;
2.7 - Ausência de justificativa de preço;
2.8 - Dispensa de licitação não caracterizada - Ausência de procedimento licitatório para despesas com serviços de publicidade e atos
oficiais; e
2.9 - Dispensa de licitação não caracterizada - Ausência de procedimento licitatório para a compra de leite pasteurizado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou no sentido de acompanhar o posicionamento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas.
3. À unanimidade, determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal
de Baixo Guandu que:
I) Adote medidas junto ao Setor de Compras e Comissão Permanente de Licitação para o cumprimento das normas e procedimentos
fixados para aquisição de bens e serviços no âmbito da administração pública municipal, fixados na Lei de Licitações e Contratos,
notadamente, quanto à vinculação aos preceitos contidos no Edital
(item 2.1) e ao julgamento objetivo das propostas (item 2.5);
II) Faça o planejamento adequado para as compras e serviços a serem rotineiramente adquiridos por aquela municipalidade, no intuito
de não adotarem indevidamente a dispensa licitatória, nos termos
do art. 24, incisos II e XII da Lei 8.666/93 (itens 2.8 e 2.9);
III) Quando da dispensa licitatória, faça constar a justificativa de
preços para a contratação, em obediência ao art. 26, III da Lei
8.666/93 (item 2.7);
IV) Atente-se para o regramento descrito no art. 63 da Lei 4.320/64,
juntando aos autos comprovantes da efetiva prestação do serviço
contratado, de forma a não restar dúvidas da boa aplicação dos
recursos públicos (item 2.2);
V) Proceda a uma avaliação do controle dos gastos com combustível
existente a fim de corrigir eventuais falhas, com implementação de
mecanismos de controle interno efetivos (item 2.3);
VI) Busque como referência os preços eventualmente fixados para o
objeto pretendido, quando da recusa dos particulares em enviar cotação de preços, em atas de sistema de registro de preços, em outros contratos firmados pela Administração Pública, em publicações
técnicas e especializadas, podendo, inclusive, se valer de valores
constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
oficiais de referência ou, se for o caso, os preços encontrados em
portais de compras, como o COMPRASNET da Administração Pública
Federal ou os portais dos Estados e Municípios e, especialmente, nas
compras, a busca de preços em pesquisa na internet (item 2.4); e
VII) Avalie a real demanda por novos servidores, e que promova
concurso público em detrimento de recorrentes contratações temporárias, a fim de atender o Artigo 37, Inciso II da Constituição da
República (item 2.10).
4. À unanimidade, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1177/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7042/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2008)
RESPONSÁVEIS - AMARO COVRE, LEGIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. E ZAGOTUR ZAGOTTO TURISMO LTDA.
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2008) 1) CONVERSÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 2) CONTAS IRREGULARES - 3) RESSARCIMENTO E MULTA IMPUTADOS AO SENHOR AMARO COVRE E À SOCIEDADE EMPRESÁRIA ZAGOTUR ZAGOTTO TURISMO LTDA. - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Boa Esperança, referente ao exercício de 2008, cuja gestão
foi de responsabilidade do senhor Amaro Covre.
Os indícios de irregularidades foram identificados no Relatório de
Auditoria RA-O 96/2010 (fls. 05/72, com documentação de suporte
às fls. 73/2310), os quais foram elencados na Instrução Técnica
Inicial N° 227/2011 (fls. 2318/2352), sugerindo a citação do ex-Prefeito Municipal, Sr. Amaro Covre, bem como da empresa contratada,
Legis Consultoria e Planejamento Ltda, após o afastamento de dois
indícios de irregularidades apontados, quais sejam: descumprimento da diretriz da direção única do SUS (item 5.2.1.2) e inadequada
liquidação das despesas/ausência de comprovantes de arrecadação do ISS (item 5.2.1.15), através da Manifestação Técnica MTC
38/2011 (fls. 2313/2317).
Por meio da Decisão Preliminar TC-184/2011 (fls. 2358), o Plenário
deste Tribunal determinou a citação do Sr. Amaro Covre e da empresa contratada Legis Consultoria e Planejamento Ltda, para que os
mesmos pudessem apresentar suas justificativas e documentações,
no prazo de 45 dias improrrogáveis.
Após devidamente citado, o Sr. Amaro Covre tempestivamente fez
juntar aos autos sua manifestação de defesa (fls. 2368/2378), enquanto a empresa Legis Consultoria e Planejamento Ltda., após citada por edital (Decisão TC-3924/2011 – fls. 2388 e Edital de Citação nº 011/2011 – fls. 2390), não apresentou defesa, sendo desta
forma declarada revel (Decisão TC-6207/2011 – fls. 2398).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas (NEC), que por sua vez, ao analisar o feito
constatou que o indício de irregularidade contido no item 5 da ITI
(“Liquidação Irregular da Despesa”), teria sido apontado apenas ao
Ordenador de Despesas, Sr. Amaro Covre, verificando pendente a
citação da empresa contratada Tavares Turismo Ltda, sobretudo,
porque se referia a inconsistência ensejadora de ressarcimento.
Nessa linha, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP
47/2013 (fls. 2406/2408), e conforme despacho de fls. 2410, os
autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica para ratificar
os dados referentes à empresa Tavares Turismo Ltda., haja vista
que, em consulta ao site da Receita Federal, o CNPJ então fornecido
referia-se à razão social Zagotur Zagotto Turismo Ltda.-ME.
Através do Relatório de Solicitação de Informação – RSI (fls.
2413/2414), a Controladoria Técnica informou que a empresa em
tela teria registrado alterações significativas na razão social da empresa, passando a ser denominada Zagotur Zagotto Turismo Ltda.ME e que foram admitidos novos sócios – Joelson Agustinho Zagotto
e Vitor Souza Zagotto, tendo os sócios Gilmar Tavares de Oliveira e
Dedivar Silva de Oliveira se retirado da sociedade.
Assim, a empresa Zagotur Zagotto Turismo Ltda. (antiga Tavares
Turismo Ltda.) foi citada, por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 148/2012 (fls. 2423), e, consequentemente, apresentou
suas justificativas tempestivamente (fls. 2429/2430, com documentação de suporte às fls. 2431/2436).
Na forma regimental, o NEC se manifestou elaborando a Instrução
Técnica Conclusiva – ITC Nº 3216/2013 (fls. 2439/2500), encaminhando proposta cujos termos ora reproduzo:
“2 CONCLUSÃO/ PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 96/2010 na
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, relativo ao exercício de 2008,
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entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e
contínuo da Administração Pública, atribuíveis às competências dos
servidores públicos (item 1.1 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput e inciso II, da CRFB/88 (princípios da
legalidade e eficiência), artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
(Princípio da motivação suficiente) e artigo 10 da LOM-BE/02
Responsável: Amaro Covre
2.1.2 Ausência de relatórios ou registros sobre a execução de auditoria contratada (item 1.3 desta ITC)
Base Legal: artigo 74, caput, inciso IV c/c §1º da CRFB/88 e artigo
63 da Lei Federal nº 4.320/64
Responsáveis: Amaro Covre
Legis – Consultoria e Planejamento Ltda. (empresa contratada)
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a
43.879,01 VRTE
2.1.3 Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento dos contratos (item 1.4 desta ITC)
Base Legal: artigo 67, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.4 Liquidação irregular da despesa (item 1.5 desta ITC)
Base Legal: art. 62 da Lei 4.320/64
Responsáveis: Amaro Covre
Zagotur Zagotto Turismo Ltda. ME (antiga Tavares Turismo Ltda.)
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$ 79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta
centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE
2.1.5 Ausência de indicadores para licitação de obras e serviços
(item 1.6 desta ITC)
2.1.5.1 Ausência de projetos básico e executivo (item 1.6.1 desta
ITC)
2.1.5.2 Ausência de orçamento detalhado em planilha com demonstração custos unitários (item 1.6.2 desta ITC)
2.1.5.3 Ausência de previsão de quantidade (item 1.6.3 desta ITC)
Base Legal: artigo 7º, incisos I e II; §1º; § 2º, incisos I e II e § 4º
c/c artigo 8º, caput, da Lei 8.666/93 e artigo 37, caput, CRFB/88
(princípio da legalidade)
Responsável: Amaro Covre
2.1.6 Ausência de clareza quanto à dotação orçamentária suficiente
para fazer face às despesas e estimativas de preços realizada por
agente incompetente (item 1.7 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, CRFB/88 (Princípio da legalidade) c/c
artigo 13 da Lei Municipal nº 1.262/05 e artigo 7º, §2º, inciso III,
Lei nº 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.7 Contabilização indevida de valores pagos pela substituição de
servidores para serviços permanentes e contínuos da administração
pública municipal (item 1.8 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal (princípio da
legalidade) e art. 18, caput e §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Responsável: Amaro Covre
2.1.8 Restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório e
ausência de registro cadastral (item 1.9 desta ITC)
Base Legal: artigo 3º, caput, §1º, inciso I; artigo 22, § 3º c/c §7º;
artigo 34, caput, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.9 Inviabilidade de verificação do prazo mínimo de recebimento
de propostas em procedimentos licitatórios da modalidade convite
(item 1.10 desta ITC)
Base Legal: artigo 21, § 2º, inciso IV e §3º da Lei 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.10 Expedição de convite a empresas de ramo incompatível e
estranho ao objeto da licitação (Processo nº 705/08) (item 1.11.1
desta ITC)
Base Legal: artigo 3º, caput c/c art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.11 Fracionamento de despesas (item 1.12 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRFB (Princípio da Legalidade) e
artigo 3º c/c artigo 23, § 2º, da Lei 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.12 Formalização irregular de processos administrativos de despesas (item 1.13 desta ITC)
Base Legal: artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/93
Responsável: Amaro Covre
2.1.13 Ausência de processo seletivo para contratação temporária
(item 1.14 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da
impessoalidade) e artigo 9º da Lei Municipal nº 1.188/02
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Responsável: Amaro Covre
2.1.14 Realização de despesas sem prévio empenho (item 1.15 desta ITC)
Base Legal: artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64
Responsável: Amaro Covre
2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, da Res.
TC 261/2013, conclui-se opinando por:
2.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada
de contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificado nos itens 2.1.2 e 2.1.4, nos montantes de R$79.500,00
(setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a 43.879,01
VRTE, e R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e
oitenta centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE, respectivamente,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162
da Resolução TCE182/2002 e Termos de Citação 619/2009, fl. 1318;
2.2.2 Acolher as razões de justificativas relativas aos itens 1.2 e
1.11.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, excluindo a responsabilidade do Sr. Amaro Covre no tocante aos mesmos;
2.2.3 Julgar irregulares as contas do Sr. Amaro Covre - Prefeito
Municipal de Boa Esperança no exercício de 2008, pela prática de
ato ilegal presentificado nos itens 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7,
2.1.8, 2.1.9. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto
nos itens 2.1.2, 2.1.4, condenando-o ao ressarcimento com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012 no montante de R$ 158.553,80 (87.523,35 VRTE), nos
seguintes termos:
R$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente
a 43.879,01 VRTE, solidariamente à empresa Legis Consultoria e
Planejamento Ltda. -item 2.1.2;
R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta
centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE, solidariamente à empresa Zagotur Zagotto Turismo Ltda. (antiga Tavares Turismo Ltda.)
- item 2.1.4.
2.2.4 Julgar irregulares as contas da empresa contratada Legis Consultoria e Planejamento Ltda., pelo cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.1.2, condenando-a ao ressarcimento com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012 no montante de
R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a
43.879,01 VRTE, solidariamente ao Sr. Amaro Covre;
2.2.5 Julgar irregulares as contas da empresa contratada Zagotur
Zagotto Turismo Ltda. (antiga Tavares Turismo Ltda.), pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 2.1.4, condenando-a ao ressarcimento com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012 no montante de R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34
VRTE, solidariamente ao Sr. Amaro Covre;
2.2.6 Aplicar multa individual ao Sr. Amaro Covre e às empresas
Legis Consultoria e Planejamento Ltda. e Zagotur Zagotto Turismo
Ltda, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados;
2.2.7 Sugerir que seja determinado ao atual administrador da Prefeitura Municipal de Boa Esperança 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 (item 1.2 desta instrução).
2.2.8 Registrar o requerimento de concessão de defesa oral pelo
Sr. Amaro Covre, nos termos do Regimento Interno desta Corte de
Contas. “
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas encampou na totalidade os termos da ITC 3216/2013, conforme se
depreende do Parecer – PPJC 1343/2014 (fls. 2504/2508), da lavra
do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
É o relatório. Passo ao 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, no intuito de fornecer ao Plenário
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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 vertido na ITC Nº 3216/2013 (fls. 2439/2500):
ITEM 1.2
Responsável: Amaro Covre (prefeito)
Ausência de previsão legal definindo a operacionalização do sistema
de controle interno (item 1.2 da ITC)
Base Legal: artigos 70 e 74, incisos e § 1º da CRFB/88
Cabe assinalar, primeiramente, que concordo com o entendimento
da área técnica em afastar a irregularidade apontada no item 1.2
da ITC 3216/2013, acima transcrito, por entender, em consonância
com a área técnica, por convolar a irregularidade em determinação
ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, para 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.
ITENS 1.6 (subitens 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3), 1.7, 1.9, 1.10, 1.11.1 e
1.12
Responsável: Amaro Covre (prefeito)
Ausência de indicadores para licitação de obras e serviços (item 1.6
da ITC)
Base Legal: artigo 7º, incisos I e II; §1º; § 2º, incisos I e II e § 4º
c/c artigo 8º, caput, da Lei 8.666/93 e artigo 37, caput, CRFB/88
(princípio da legalidade)
Ausência de projetos básico e executivo (item 1.6.1 da ITC)
Ausência de orçamento detalhado em planilha com demonstração
custos unitários (item 1.6.2 da ITC)
Ausência de previsão de quantidade (item 1.6.3 da ITC)
Ausência de clareza quanto à dotação orçamentária suficiente para
fazer face às despesas e estimativas de preços realizada por agente
incompetente (item 1.7 da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, CRFB/88 (Princípio da legalidade) c/c
artigo 13 da Lei Municipal nº 1.262/05 e artigo 7º, §2º, inciso III,
Lei nº 8.666/93
Restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório e ausência de registro cadastral (item 1.9 da ITC)
Base Legal: artigo 3º, caput, §1º, inciso I; artigo 22, § 3º c/c § 7º;
artigo 34, caput, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/93
Inviabilidade de verificação do prazo mínimo de recebimento de propostas em procedimentos licitatórios da modalidade convite (item
1.10 da ITC)
Base Legal: artigo 21, § 2º, inciso IV e § 3º da Lei 8.666/93
Expedição de convite a empresas de ramo incompatível e estranho
ao objeto da licitação (Processo nº 705/08) (item 1.11.1 da ITC)
Base Legal: artigo 3º, caput c/c art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93
Fracionamento de despesas (item 1.12 da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRFB (Princípio da Legalidade) e
artigo 3º c/c artigo 23, § 2º, da Lei 8.666/93
Destaco que as falhas identificadas nos tópicos acima se referem
em geral a processos licitatórios – fase interna e externa, cujas
atribuições em seu trâmite são afetas aos membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), passando, por último, pelo crivo do
parecerista jurídico para análise da regularidade do certame, para
somente neste momento ser adjudicado e homologado pelo Ordenador.
ITENS 1.4, 1.8, 1.13 e 1.15 da ITC Nº 3216/2013
Responsável: Amaro Covre (prefeito)
Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento
dos contratos (item 1.4 da ITC)
Base Legal: artigo 67, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93
Contabilização indevida de valores pagos pela substituição de servidores para serviços permanentes e contínuos da administração
pública municipal (item 1.8 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal (princípio da
legalidade) e art. 18, caput e §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Formalização irregular de processos administrativos de despesas
(item 1.13 da ITC)
Base Legal: artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/93
Realização de despesas sem prévio empenho (item 1.15 da ITC)
Base Legal: artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64
Nos tópicos em tela, me reporto aos precedentes e doutrina sobre
responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da forma
abaixo explicitada, uma vez que não vislumbro nas hipóteses em
questão, a caracterização do nexo de causalidade das irregularidades com a atuação do prefeito.
Nestas circunstâncias, também entendo que a formalização dos processos administrativos, da mesma maneira como ocorre nos procedimentos licitatórios, não remonta hipótese em que o Ordenador de
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Despesas deve se imiscuir.
Neste contexto, merece destaque a posição que adotei em outros
votos, nos quais consolidei o entendimento sobre a matéria – responsabilidade subjetiva e individualização da pena, senão vejamos:
A formação da vontade da Administração depende da atuação de
vários agentes, integrantes de um ou diferentes órgãos estatais.
Essa atuação é feita por meio do processo administrativo, que é um
conjunto de atos jurídicos, inclusive atos particulares, necessários
à manifestação da vontade estatal. Tais atos, via de regra, não são
praticados por um único agente, mas por vários agentes que atuam
numa cadeia, numa relação de interdependência.
Portanto, uma decisão administrativa não depende, majoritariamente, da vontade única e exclusiva de um agente público. Pelo contrário, as inúmeras decisões da Administração Pública, ainda que
tenham o ato final expedido por um único agente, dependem do
trabalho conjunto de inúmeros agentes que atuam por meio de um
processo administrativo.
Para Hely Lopes Meirelles, o procedimento administrativo é a sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato
final objetivado pela Administração. É o iter legal a ser percorrido
pelos agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um
ato administrativo principal.
O procedimento administrativo constitui-se de atos intermediários,
preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final colimado
pelo Poder Público. As operações intermediárias, à medida que se
realizam sem oposição dos interessados, tornam-se definitivas para
a Administração e para o administrado.
Para ele, um exemplo de procedimento administrativo típico é o da
concorrência, visto que à adjudicação da obra ou serviço ao melhor
proponente (objetivo da Administração) precedem operações intermediárias (atos procedimentais: edital, verificação de idoneidade,
julgamento) necessárias à adjudicação (ato final).
Nessa esteira, a Administração Pública realiza sua função executiva
por meio de atos jurídicos que recebem a denominação especial de
atos administrativos, onde o ato principal é o que encerra a manifestação de vontade final da Administração e o ato intermediário ou
preparatório é o que concorre para a formação de um ato principal
e final.
Consoante expõe Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos que compõem um determinado processo detêm as características de autonomia, unidade de efeitos jurídicos e relação de causalidade. A autonomia implica a existência individual de cada ato, de forma que cada
ato integrante de um processo administrativo deve conter todos os
elementos do ato administrativo, a fim de produzir um efeito específico e que é essencial para a decisão administrativa. A unidade
de efeitos decorre exatamente do fato de que, embora cada ato
seja manifestado com uma finalidade específica, todos os atos de
um processo têm em vista uma única manifestação de vontade da
Administração. A última característica é a relação de causalidade. À
medida que cada ato é pressuposto e causa do sucessor, se os atos
não forem praticados na sequência lógica, todos serão viciados, pois
tal vício, em um procedimento, rompe com a cadeia causal a partir
da prática do ato que não teve relação de efeito do anterior.
Por isso, a professora Sirlene Arêdes, na obra Responsabilização
do Agente Público, defende “que não se pode exigir do superior o
extremo controle de todos os atos praticados por todos os agentes
subordinados, até porque, se ele puder controlar detalhadamente,
o que implica analisar detidamente todos os elementos dos atos
expedidos pelos subalternos, então, não há necessidade de um número expressivo de agentes. O superior tem atribuições próprias e
reponde por elas. Da mesma forma, o inferior responde pelos atos
praticados ou omitidos dentro de sua esfera de competência. O superior somente pode ser responsabilizado por atos que se inserem
na competência do subalterno, quando ficar provado que o superior
contribuiu para a prática do ato ilícito”.
Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ no julgamento do
Recurso Especial Nº 827.445 - SP (2006/0058922-3), em voto-vista
da MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
(...)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE.
(...)
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos,
por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta
oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter
promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado,
ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à
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idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido
conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há
culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver,
estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da
ação de improbidade.
(...)
Por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se a responsabilidade por critérios objetivos, como por
exemplo, ser o agente detentor da carga patrimonial ou gestor do
contrato.
Há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais, a imputação
de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação terá por causa
a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos no sentido lato, para justificar
a imputação de débito ou multa.
A jurisprudência do STJ, por exemplo, rechaça a responsabilidade
objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo a presença de
dolo nos casos dos arts. 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente – e
ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de
improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL No 414.697 RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN)
Neste contexto, não se pode exigir que autoridade máxima de um
Órgão examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e
antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo, quando existe responsabilidade direta de outros
agentes públicos.
Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais,
mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaça-os todos, pois
o agente, do ponto de vista da Administração Pública, deve partir do
pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para
sua ratificação estão corretos.
Desta forma, não vislumbro nas hipóteses em questão a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação da
agente apontado como responsável, e, tendo em vista que esse
aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do agente nas irregularidades ora apontadas.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual o chamamento aos autos dos demais agentes possivelmente
envolvidos, e, por derradeiro, considerando que a sanção deve ser
aplicada na medida da culpabilidade do agente, ou seja, a responsabilidade deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes
autos, entendo que a ação punitiva por parte deste Tribunal está
nesse momento prejudicada.
Nessa linha de entendimento ganha relevo a culpabilidade, que é
importante não apenas para determinar a existência da infração,
uma vez que, sem ela, a infração inexiste, mas também para determinar a penalidade a ser aplicada. De fato, a penalidade deve ser
proporcional à culpabilidade, ou seja, deve ser proporcional ao juízo
de reprovação que se faz sobre a conduta contrária à norma.
A sanção punitiva visa a alterar o comportamento do agente, de forma que somente pode ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade,
bem como as demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição
do quantum de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos
atuaram contrariamente à norma devem ser responsabilizados na
medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger um ou
outro para responder pelo ilícito.
A sanção deve ser aplicada na medida da culpabilidade. A individualização da pena é pressuposto básico do direito sancionador e limite
constitucional imposto ao Estado, no exercício de sua atividade punitiva (CR/88, art. 5º, XLVI).
No âmbito deste Tribunal de Contas, é de relevo registrar que a
individualização da sanção decorre não só da aplicação do princípio
da culpabilidade como do próprio texto legal. O artigo 57, inciso I
da Lei Complementar 621/2012 define claramente na fase instrutória, no primeiro contato deste órgão de controle com os indícios de
irregularidade que “cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator definir
a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja
concorrido para o dano”.
O diploma legal supracitado estabelece que no dever de prestar contas o ordenador de despesa e o dirigente de entidade, por ação direta, conivência, negligência ou omissão, são responsáveis solidários
por prejuízos causados ao erário ou a terceiros, por agente subordinado, em área de sua competência, nos limites da responsabilidade
a ser fixada pelo Tribunal de Contas (artigo 81, § 1º).
As sanções previstas serão aplicadas de forma individual, a cada
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agente que tiver concorrido para o fato irregular, onde a decisão
que determinar a aplicação de multa definirá as responsabilidades
individuais (artigos 131 e 132).
Cabe salientar que a individualização da sanção está prevista também no próprio texto regimental, que dispõe, em seu art. 383, que
“a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que
tiver concorrido para o ato, na medida de sua participação”, combinado com o art. 384, que estabelece que “a decisão que determinar
a aplicação de multa definirá as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na fixação da multa torna-se imperativo o enfrentamento, pelo Relator, das circunstâncias normativas do art. 388 do
RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Por todo o exposto, no caso concreto, concluo que diante da ausência da matriz de responsabilidade na instrução processual, resta
prejudicada a missão deste Relator em permear as circunstâncias
acima, fixar o quantum sancionatório adequado, dentro dos limites mínimo e máximo previstos na LC 621 c/c o RITCEES, o que
ensejará a correta dosimetria da penalidade e, por conseguinte, a
observância do princípio da individualização da pena como corolário
do princípio da culpabilidade.
Dessa forma, considerando:
1) Que NÃO VISLUMBRO nas irregularidades encontradas, segundo
critérios de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106, 4106.1,
4106.2 e 4106.3), justificativas suficientes para refazer a instrução
processual, de forma individualizada, como preconizam as regras
constitucionais, legais e regimentais acima apresentadas;
2) Os precedentes nos Processos TC nº 1989/2010 (Acórdão
232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13),
7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais proferi voto, no sentido de
afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas
ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada
sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, da
forma acima explicitada;
3) O princípio da duração razoável do processo insculpido no inciso
LXXVII da Carta Magna;
4) Os princípios básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, notadamente, as que se referem aos conceitos
de priorização de auditorias (NAGs - 4205), deixo de determinar o
refazimento da matriz de responsabilidade.
Pelo exposto, afasto a responsabilidade do gestor pelas irregularidades presentes nos itens, 1.4, 1.6 (1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3), 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11.1 e 1.12, 1.13 e 1.15, sobretudo, pela instrução
processual, que apontou a responsabilidade total desses atos, de
forma insipiente, somente ao Prefeito.
ITENS 1.3 e 1.5 da ITC
Responsável: Amaro Covre (prefeito)
Ausência de relatórios ou registros sobre a execução de auditoria
contratada (item 1.3 desta ITC)
Base Legal: artigo 74, caput, inciso IV c/c §1º da CRFB/88 e artigo
63 da Lei Federal nº4.320/64
Responsáveis: Amaro Covre
Legis – Consultoria e Planejamento Ltda. (empresa contratada)
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a
43.879,01 VRTE
Liquidação irregular da despesa (item 1.5 desta ITC)
Base Legal: art. 62 e 63 da Lei 4.320/64
Responsáveis: Amaro Covre
Zagotur Zagotto Turismo Ltda. ME (antiga Tavares Turismo Ltda.)
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de
R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta
centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE
Quanto aos itens 1.3 e 1.5 da ITC, que tratam da Liquidação e pagamento irregular de despesa, a equipe de auditoria constatou a
ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e entrega do material pelos contratados identificados nos contratos que
seguem:
Item 1.3 da ITC
Processo nº 386/08
Contratada: Legis – Consultoria e Planejamento Ltda
Objeto: Serviços especializados em auditoria interna de processos
de despesa (2008)
Contrato: 74/08
Vigência: 10/03 a 15/12/2008
1º Termo aditivo: 05/12/2008 – Prorrogação até 29/12/2008
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Valor Mensal: R$7.950,00
Valor Total: R$79.500,00
Alega o representante do prefeito a falta de razoabilidade nos argumentos colacionados pela área técnica no opinamento por possíveis
ressarcimentos de valores de serviços pagos e executados para o
ente público municipal. Repete que os serviços foram prestados,
consoante documentos anexos, e nesse particular, não pode haver
ressarcimento.
Sustenta que a área técnica deveria ter pugnado por uma tomada de contas especial evitando assim quaisquer dúvidas porventura
existentes, não cabendo a imputação de ressarcimento, sem qualquer comprovação em concreto, sob pena de inversão de valores,
prosseguindo sua defesa nos seguintes termos, que ora transcrevo:
“Dois pesos e duas medidas inteiramente discriminatórias. Constata-se, portanto, a quebra do princípio da isonomia. Não há, sobre
qualquer aspecto que se aborde, justificativa objetiva, racional ou
plausível para o tratamento jurídico diversificado que se realizou no
caso em tela contra o Defendente.
Portanto, provas mais do que suficientes foram apresentadas para
caracterizar a inconcebível e inconstitucional discriminação quanto
à pessoa da empresa Defendente, fato esse, de plano, que há de
ser repelido por esses Nobres Conselheiros. PORTANTO, REPITA-SE,
DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS, INTEIRAMENTE DISCRIMINATÓRIAS.
O intuito da empresa Defendente é demonstrar o sua boa-fé no caso
em cotejo, até porque esta se presume. Se a área técnica proceder,
como procedeu em outras análises levadas a efeito, está a incorrer
em lamentável erro de interpretação, ao pleitear possível ressarcimento, sem, contudo, trazer a prova clara e efetiva de tal resenha
fática, devendo, no mínimo, quando houver dúvidas, se de fato houver, pleitear uma TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, porque é isso que
disciplina a Lei que rege a matéria, nunca, jamais, ressarcimento.
Outra coisa, o ramo do direito aqui focalizado é de direito público,
não podendo a área técnica trazer à colação, dispositivos legais de
natureza privada, refiro-me ao Código Civil, porque desprovidos no
caso específico, de qualquer base empírica.
E mais, não há qualquer ato lesivo ao patrimônio público, posto que,
senão procedesse da forma que procedeu o Defendente não poderia
disciplinar as atividades administrativas no Executivo Municipal, refiro-me a assessoria ora contratada.
Quando da equipe de auditoria in loco, no caso em tela, mencionou
a inexistência de cópia dos projetos e planilhas para comprobação
dos créditos procedidos e do respectivo relatório da assessoria contratada. Ora, então quer dizer, que o Prefeito atual verificou o sumiço e não faz em sentido contrário. Lembra-se, outrossim, que no
âmbito da responsabilidade administrativa, penal (condescendência
criminosa e/ou prevaricação) e civil (perdas e danos), tão somente,
erramos por ação, mas também, por omissão, como no caso em
tela.
Não tomou providência nenhuma o atual Prefeito, indaga-se o porquê (motivo)? Porque não ajuizou as ações respectivas ordinárias,
visando a mencionada exibição de documentos e/ou a respectiva
prestação de contas, ações essas, como de sabença acadêmica, de
legislação específica instituída no Código de Processo Civil?
Respondo: Porque o maior interessado no caso em tela, em mencionar tal resenha fática dos sumiços dos relatórios e/ou planilhas,
desprovida de qualquer base empírica, é o atual Prefeito. Somente
ele, no seu exclusive interesse, teria o animus de esconder e/ou sumir com alguma planilha e relatórios, para justamente demonstrar
uma irregularidade totalmente inexistente.
Qualquer entendimento em contrário, no âmbito administrativo, evidentemente, fere e violenta o princípio da impessoalidade, legalidade,e moralidade, norteado pelo art. 37 da Constituição da República.
De qualquer forma, porque esse Egrégio Tribunal, em homenagem à
verdade real dos fatos, repita-se, não delibere por uma TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL, afim de que todas as dúvidas porventura existentes sejam devidamente sanadas. Agora pleitear um ressarcimento, tomando-se por base esse fundamento, como feito na análise
preliminar, além de fugir da lógica do razoável, gera uma reparação
de dano (sem excluir da responsabilidade penal), porque está a empresa Defendente a submeter numa verdadeira discriminação, inclusive, de inversão de valores, a ensejar a responsabilização daquele
que pensar de forma diversa. Requer, portanto, em homenagem a
verdade real dos fatos, e tomando-se por base o princípio constitucional do mais amplo direito de defesa, requer o Defendente, desde
já, com relação as supostas irregularidades contidas nos itens 3
e 5 se persistirem qualquer dúvidas, deliberar por uma TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL, intimando-se, para o respectivo acompanhamento, fixando, inclusive, prazo regimental, para a indicação de
assistente pela defesa. É o que se requer, desde já, demonstrando
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nessa linha, de forma incontroversa, a inexistência de qualquer desvio de finalidade, prejuízo ao erário Municipal e ou malversação de
dinheiro público.
Repita-se, o intuito da empresa Defendente é demonstrar a sua boa-fé no caso em tela, até porque esta se presume. Se a área técnica
proceder, como procedeu em outras análises levadas a efeito, está a
incorrer em lamentável erro de interpretação, o que será discutido,
nas instâncias ordinárias respectivas, porque a injustiça no caso em
tela não poderá se perpetuar tanto no plano fático como no jurídico.
Ademais, com relação as demais possíveis irregularidades formais,
impõe, portanto, o afastamento, e em assim não procedendo, há de
ser observado (e isso não é mera faculdade), o comando expresso contido no art. 59, inciso II da Lei Complementar Estadual n.°
32/93, in verbis:
“Art. 59. As contas serão julgadas:
(•••)
II — REGULARES COM RESSALVA quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal, ou ainda a prática
de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antiecômico que não seja de
natureza grave e que não apresente injustificado dando ao erário.”
É o caso dos autos.
O bem da verdade, é que se o legislador estadual, adotando a logística do direito processual contemporâneo, estipulou a qualquer
impropriedade e/ou falha de natureza formal, esse respeitável órgão
julgador, deverá observar o comando expresso suso referenciado,
no sentido de considerar se considerar como ressalva o apontado
pela área técnica, o que se admite apenas para argumentar.
DOS PEDIDOS
À luz do exposto, confiando na sensibilidade jurídica e experiência
profissional que notabiliza Vossa Excelência, reitera o pedido de acolhimento da preliminar argüida, e no mérito, inexistindo qualquer
desvio de finalidade, prejuízo ao erário Municipal e ou malversação
de dinheiro público, requer se digne que os atos de gestão aqui
analisados, sejam julgadas REGULARES, com alicerce supedâneo no
art. 59, inciso I, da Lei Complementar n.° 32/93, dando-lhes a devida quitação, e se esse não for o entendimento, requer se digne em
determinar uma TOMADA DE CONTAS ESPECIAL nos itens 3 e 5 no
sentido de afastar de chegar a verdade real dos fatos, afastando-se
as mencionadas pré-faladas irregularidades, porque desprovidas de
qualquer base empírica.
Outrossim, em hipótese remota, em assim Vossa Excelência não
entendendo, o que se admite apenas para argumentar, que sejam
as presentes contas julgadas REGULARES COM RESSALVAS, tomando-se por base o inciso II do citado art. 59 da Lei Complementar n.°
32/93, posto que, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer
outra falha de natureza formal, ou ainda a prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave a
que não represente injustificado dano ao erário, esse é o caminho a
ser dado, pelos motivos acima alinhados.”
(grifos da defesa)
Já em relação à empresa contratada Legis – Consultoria e Planejamento Ltda, tendo em vista a ausência de defesa, o Plenário declarou sua revelia, conforme Decisão TC-6207/2011 – fls. 2398.
Da análise das cópias do Processo 386/08 (fls. 216/352), verificou
a Equipe de Auditoria que a liquidação da despesa foi procedida
com base em Notas Fiscais onde constava transcritos como serviços
prestados a “prestação de serviços técnicos administrativos, conforme contrato”.
Neste contexto, a área técnica firmou o entendimento que o pagamento à empresa contratada sem a devida prestação dos serviços constitui irregularidade material, decorrente da ausência de
qualquer relatório, parecer, consideração, orientação elaborada pela
empresa contratada Legis Consultoria e Planejamento Ltda. nos autos do Processo nº 0386/08, o que importaria em enriquecimento
ilícito da empresa e dano ao erário público, devendo, portanto, ser
integralmente ressarcido.
Finaliza a área técnica que os elementos de uma eventual Tomada
de Contas Especial, da forma sugerida pelo defendente, se mostra
desnecessária, uma vez que os elementos de apuração dos fatos,
com indicação da norma infringida, identificação dos valores e respectivos responsáveis pelo dano já foram devidamente encartados
nestes autos, restando apenas a conversão para o devido julgamento das contas do gestor, na forma do artigo 115 da LC 621/2012.
Nesse sentido, foi mantida a irregularidade e a imputação de débito
no montante de R$79.500,00 (43.879,01 VRTE), a ser ressarcido
solidariamente pelos responsáveis, o ex-Prefeito Municipal de Boa
Esperança, Sr. Amaro Covre, e a empresa contratada Legis Consultoria e Planejamento Ltda.
VOTO:
Destaco inicialmente que a contratação em tela se refere a serviços
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técnicos que se mostram de difícil aferição, tendo em vista que não
se constituem atividade principal e sim acessória.
Ademais, não foi especificado no objeto contratual as peculiaridades
dos serviços a serem prestados, o que muito dificulta a comprovação de sua execução, ante a ausência de parâmetros.
Neste particular, as atividades contratadas (auditoria interna), muito embora pudessem ser comprovadas através da verificação da
regularidade dos processos de despesa, foi presumidamente considerada como inexecutada pela ausência de relatórios.
Assim, na linha do precedente extraído do TC 1580/2011 (PCA/2010
- Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte), despendida quando dos
serviços contratados de Assessoria Jurídica naquele município, cujo
entendimento se mostra pertinente também para concluir quanto
à deficiência na liquidação das despesas relativas a este caso concreto:
“De todo o exposto, entendo que houve falhas na comprovação da
execução dos serviços prestados, prejudicando a regular liquidação
da despesa. Porém, por outro lado, entendo que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para concluir pela não execução
do serviço, com a consequente imputação de débito, razão pela qual
AFASTO A IRREGULARIDADE referente à deficiência na liquidação
das despesas (Item 3 da ITI 718/2011).”
Neste contexto, ainda que entenda que os pagamentos efetuados
realmente careceriam de clareza nos atestes e na identificação de
seus beneficiados, em descompasso aos arts. 62 e 63 da Lei Federal
nº 4.320/64, uma vez que não foi demonstrada de forma precisa
a prestação dos serviços pagos pelo Município, tais falhas não me
parecem suficientes para condenar o responsável à devolução da
totalidade dos valores pagos.
Sobre dano ao erário, trago trechos extraídos da Decisão do STJ, no
Recurso Especial nº 1.181.806 – SP (2010/0034417-0), no qual foi
afastado o ressarcimento imposto na instância de piso, respaldada
na tese pacificada naquela Corte Superior de que mera presunção
do prejuízo não se mostra suficiente para sua imputação, necessitando, sobretudo, do nexo de causalidade entre a conduta do gestor
e o prejuízo apurado:
“Sabe-se que, para fins de condenação do Agente Público e de terceiros no ressarcimento ao Erário, via de regra, revela-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do
Agente ou do terceiro (dolosa ou culposa) e o dano causado ao Ente
Estatal, sendo insuficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo
ao Estado, conforme jurisprudência pacífica desta egrégia Corte Superior de Justiça”
“Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei
8.429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou
presumido” (REsp 939.118/SP,Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe 1/3/11).”
“Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada
indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (REsp 728.341/SP)” (REsp nº 1.184.973/MG, Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, in DJe 21/10/2010)”.
Nesse sentido, na linha das alegações da defesa e da jurisprudência
pacificada do STJ, afasto o ressarcimento imputado, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
Por outro lado, afasto também a irregularidade relativa à infringência aos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, por entender que
não houve caracterizada a relação entre o dano presumido e a conduta do gestor, que no caso foi apontado exclusivamente ao Ordenador de Despesas e, tendo em vista que esse aspecto subjetivo se
mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção a
ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do prefeito na
irregularidade ora levantada.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual o chamamento aos autos de demais agentes possivelmente
envolvidos e, por derradeiro, considerando que a responsabilidade
deve ser individualizada, o que não ocorreu nos presentes autos,
entendo que a ação punitiva por parte deste Tribunal deve ser mitigada.
Assim, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade no presente caso, por entender que as irregularidades em
questão, além de não gerarem dano financeiro, suficientes para
macular a presente gestão, tal procedimento vai de encontro ao
princípio da razoável duração do processo, sobretudo, considerando
que nos referimos a atos realizados no transcorrer de 2008, que se
encontram na iminência de serem alcançados pela prescrição administrativa de cinco anos.
Item 1.5 da ITC
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A auditoria apontou os seguintes processos com indício de irregularidade na Liquidação da Despesa:
Processo nº 386/08 (já tratado no item anterior 1.3)
Contratada: Legis – Consultoria e Planejamento Ltda.
Objeto: Serviços especializados em auditoria interna de processos
de despesas do Exercício de 2008
Contrato: 074/08
Valor: R$ 79.500,00
Processo nº 303/08
Contratada: PRONORTE Ltda. – ME
Objeto: Serviços de assessoria técnica: relativa à captação de Recursos Federais ou Estaduais; Apoio à execução de convênios e projetos no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura; Assistência
às Associações de Agricultores Familiares do Município; Responsabilidade Técnica pela condução do Horto Florestal e viveiro municipais; Outros serviços relacionados às questões agropecuárias e
ambientais.
Contrato: 037/08
Valor: R$ 38.500,00
Processo nº 1.102/08
Contratada: AGM Engenharia Construções e Manutenção Ltda
Objeto: Serviços para cumprir exigências do MEC/FNDE/FUNDESCOLA/LSE, no preenchimento de formulários relativos a diagnóstico
da situação física dos prédios escolares.
Contrato nº: 077/08
Valor: R$ 17.317,13
Processo nº 4.271/08
Modalidade: Convite nº 030/08
Objeto: Serviços topográficos.
Contrato nº: 137/08
Contratada: PRONORTE Ltda. — ME.
Valor: R$ 20.200,00
Contrato nº: 138/08
Contratada: AGM - Engenharia Construções e Manutenção Ltda.
Valor: R$ 31.293,00
Processo nº 1.272/08
Contratada: AGM Engenharia Construções e Manutenção Ltda.
Objeto: Serviços de engenharia para desenvolver e acompanhar
projetos.
Contrato nº: 092/08
Valor: R$ 27.856,80
Processo nº 3.679/08
Contratada: Suporte Consultoria e Assessoria - ME
Objeto: Serviços de orientação e acompanhamento do levantamento dos processos de serviços prestados por Pessoa Física que geram
descontos de INSS na fonte e remessa de GFIP correspondente ao
período de 1/12/00 a 31/05/08.
Contrato nº: 126/08
Valor: R$ 46.000,00
Processo nº 387/08
Contratada: Suporte Consultoria e Assessoria Ltda. ME
Objeto: Analisar e acompanhar a aplicação dos índices de Educação
e Saúde, bem como as prestações de contas junto aos respectivos
conselhos.
Contrato nº: 075/08
Valor mês: R$7.975,00
Valor Global: R$79.750,00
Processo nº 705/08
Modalidade: Convite nº 012/08
Objeto: Serviços de pá carregadeira: 55 horas mensais, no período
de 10 meses para o aterramento de resíduos sólidos do Aterro Sanitário.
Contrato nº: 072/08
Contratada: Tomazeli Com. de Mat. Construção e Serviços Ltda.
Valor mês: R$ 4.125,00
Valor global: R$ 41.250,00
Processo nº 007/08
Modalidade: Convite nº 027/08
Objeto: Ampliação da EMEF “Quilômetro Vinte”.
Contrato nº: 132/08
Contratada: Construtora Padilha Ltda.
Valor: R$ 15.230,30
Processo nº 4.948/08 (1ª medição)
Processo nº 5.591/08 9 (2ª medição)
Processo nº 314/08
Modalidade: Pregão Presencial nº 12/08
Objeto: Contratação de um veículo com capacidade mínima de 16
passageiros para realizar o transporte de pacientes para atendimento médico especializado em outros municípios.
Contrato nº 55/2008
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Contratada: Impacto Transporte e Turismo Ltda.
Valor: R$1,15/Km rodado
Processo nº 534/08
Modalidade: Pregão Presencial nº 13/08
Objeto: Contratação de um veículo com capacidade mínima de 17
passageiros com o motorista para realizar o transporte de pacientes
que necessitam de Terapia Renal Substitutiva
Contrato nº 64/2008
Contratada: Tavares Turismo Ltda.
Valor: R$1,60 Km rodado
A Equipe tentou obter, através de solicitação ao Secretário de Finanças, informações ou dados que comprovassem a efetiva entrega de
materiais e/ou serviços relativos aos processos acima relacionados.
No entanto, a resposta datada de 8/10/09 evidenciou a ausência de
informações acerca da prestação dos serviços.
Foi observado ainda, a partir da análise das notas fiscais, que embora estejam atestadas, não há identificação de quem as atestou, nem
mesmo existem relatórios demonstrando os quantitativos executados, inviabilizando a conferência face às quantidades e os preços
contratados.
Ademais, apesar da Prefeitura contratar, através do Pregão Presencial nº 13/2008 - processo nº 534/08, veículos para realizar o transporte de pacientes pelo preço de R$1,60 por quilômetro rodado,
sem estabelecer o valor global do contrato, ou seja, os valores devidos estariam diretamente dependentes das distâncias efetivamente
percorridas, de acordo com a cláusula segunda do contrato, aduziu
a área técnica que a administração pagou o relativo a este contrato
através de notas fiscais, entre as quais estariam várias emitidas em
datas anteriores à realização do serviço, em períodos repetidos, e
na maioria dos casos, sem a apresentação da quilometragem percorrida.
Nesse passo, embora a equipe técnica tenha apontado irregularidades na liquidação da despesa nos diversos processos acima transcritos, concluiu pelo ressarcimento somente relativamente ao processo
nº 534/08, conforme notas fiscais abaixo demonstradas:
Contratada: Tavares Turismo Ltda. – CNPJ: 04.995.881/0001-89
NOTA
FISCAL
149

VALOR
DATA DE
(R$)
EMISSÃO
5.540,00 05/03/08

150

3.420,00 24/03/08

151

5.540,00 24/03/08

154

5.840,00 23/04/08

155

5.540,00 23/04/08

159

1.356,80 27/05/08

168

3.104,80 24/06/08

169

5.540,00 24/06/08

170

5.540,00 25/06/08

174

2.381,00 22/07/08

175

5.540,00 22/07/08

179

1.903,20 21/08/08

180

5.540,00 21/08/08

182

3.775,20 22/09/08

183

5.540,00 22/09/08

189

5.389,60 21/10/08

190

5.540,00 29/10/08

194

2.023,20 22/11/08

TOTAL
PAGO

79.053,80 43.644,34

PERÍODO DE
REFERÊNCIA
21/02 a
21/03/08
21/02 a
21/03/08
21/03 a
21/04/08
21/03 a
21/04/08
21/04 a
21/05/08
21/05 a
21/06/08
21/05 a
21/06/08
21/06 a
21/07/08
21/05 a
21/06/08
21/06 a
21/07/08
21/07 a
21/08/08
21/07 a
21/08/08
21/08 a
21/09/08
21/08 a
21/09/08
21/09 a
21/10/08
21/09 a
21/10/08
22/10 a
21/11/08
22/10 a
21/11/08
VRTEs

OBSERVAÇÕES
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período NF 149
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da NF
151
Nota emitida antes da
realização do serviço
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da NF
159
Nota emitida antes da
realização do serviço
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da NF
175
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da NF
1180
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da
NF 1
Nota emitida antes da
realização do serviço
Mesmo período da NF
190

O Sr. Amaro Covre reiterou os argumentos utilizados no item 1.3,
acima referenciado.
Lado outro, o representante legal da empresa Zagotur Zagotto Turismo Ltda. ME (antiga Tavares Turismo Ltda.), limitou-se a afirmar
que no exercício de 2008 a empresa pertencia a outros empresários,
os quais assinaram o Termo de Responsabilidade que anexa às fls.
2434 dos autos.
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VOTO:
Em consonância com a área técnica, entendo que a tese da ilegitimidade passiva arguida pelo novo sócio-proprietário da empresa
contratada (Zagotur Zagotto Turismo Ltda. ME - antiga Tavares Turismo Ltda.) não pode prosperar, tendo em vista que a alienação da
empresa com a modificação do quadro societário acarreta a transferência do domínio da empresa, com todos os bens e direitos que
servem à atividade empresarial, restando ao adquirente (comprador) a assunção das obrigações contraídas pela empresa.
Neste contexto, tal alienação não surte efeitos perante a atuação do
Tribunal de Contas, seguindo-se o mesmo entendimento previsto no
tocante aos encargos trabalhistas e tributários, os quais passam a
ser de responsabilidade do adquirente (art. 133 do Código Tributário
Nacional e arts. 10 e 448 da CLT).
No tocante ao mérito, verifiquei na documentação relativa ao Processo nº 534/08, encartada às fls. 1928/1981, que as Notas de
Liquidação e Pagamento foram assinadas pelo prefeito e pela contadora.
Além disto, corroborando as informações prestadas pela área técnica, constatei, nas notas fiscais apresentadas para pagamento, que
as mesmas foram atestadas por pessoa sem identificação, por vezes indicando a data de emissão anterior ao término do período de
prestação do serviço, em alguns casos indicando a quilometragem
percorrida, e, em outras, sem sequer constar tal informação.
Assim, restou a meu ver fartamente demonstrado o ambiente de
ilicitude em que ocorreu a despesa em comento, uma vez que o
contrato rezava o pagamento do transporte de pacientes de acordo
com a quilometragem percorrida e a liquidação da despesa foi procedida meramente com base em Notas Fiscais que não continham
tal informação.
Desta forma, ainda que o aspecto subjetivo não tenha sido observado em sua plenitude, pois não foram chamados a integrar a relação
processual em comento, a despeito de suas respectivas participações, a contadora que assinou as notas de liquidação e pagamento,
e o suposto servidor que teria atestado as notas fiscais, há de ser
destacado que a presença do prefeito foi decisiva nos atos atinentes
a liquidação da despesa em tela.
Nesse sentido, em virtude da efetiva participação do prefeito frente
as inconsistências verificadas, entendo que a retomada da instrução
processual deve ser procedimento mitigado por parte deste Tribunal,
sobretudo, em decorrência do princípio da razoável duração do processo, haja visto que nos referimos a atos realizados no transcorrer
de 2008, que se encontram na iminência de serem alcançados pela
prescrição administrativa de cinco anos, e, por derradeiro, porque o
chamamento aos autos dos demais agentes públicos envolvidos não
excluiria o prefeito do polo passivo da relação.
Assim, mantenho o ressarcimento de responsabilidade solidária do
ex-Prefeito Municipal de Boa Esperança, Sr. Amaro Covre, e da empresa contratada Zagotur Zagotto Turismo Ltda. ME (antiga Tavares
Turismo Ltda.), no total de R$79.053,80 (43.644,34 VRTE).
ITEM 1.1 da ITC
Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e contínuo da Administração Pública, atribuíveis às competências dos servidores públicos (item 1.1 desta ITC)
Base Legal: artigo 37, caput e inciso II, da CRFB/88 (princípios da
legalidade e eficiência), artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
(Princípio da motivação suficiente) e artigo 10 da LOM-BE/02
Responsável: Amaro Covre
Constatou a auditoria a ocorrência das contratações de serviços
cujos objetos estão previstos nas atribuições dos órgãos da estrutura organizacional da PMBE, sem a devida motivação.
Proc nº:
386/08

Modalidade
Convite nº
008/08

303/08

Convite nº
003/08

1.102/08

Convite nº
016/08

1.272/08

Convite nº
019/08

Objeto:
Contratação de
auditoria interna.
Assessoria técnica
Para as áreas
de agricultura e
meio ambiente.
Contratação de
empresa para
cumprir exigências do MEC/
FNDE/FUNDESCOLA/LSE.
Contratação
de empresa de
engenharia para
desenvolver e
acompanhar
projetos.

Contratado
LEGIS

(R$)
79.500,00

PRONORTE

38.500,00

AGM

17.317,13

AGM

27.856,80
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3.679/08

Convite nº
025/08

387/08

Convite nº
009/08

Total

Orientação e
SUPORTE
acompanhamento do levantamento de
despesas com
serviços prestados por pessoa
física no período
de 1/12/00 a
31/05/08.
Acompanhamen- SUPORTE
to dos índices
de Educação e
Saúde.

46.000,00

79.750,00

288.923,93

Todavia, não foram constatados no Quadro Permanente do Município, cargos efetivos suficientes para assumirem as responsabilidades técnicas específicas, com habilitações necessárias para atendimento às demandas daquela Administração.
ITEM 1.14. da ITC
Ausência de processo seletivo para contratação de temporários
(Item 1.14 da ITC)
Base legal: Infringência aos Princípios da impessoalidade e da moralidade, caput e inciso II do art. 37 da Constituição Federal e inciso
II do art. 32, da Constituição Estadual.
A auditoria apontou que, embora o artigo 9º da Lei Municipal nº
1.188/02 dispusesse sobre a obrigatoriedade de recrutamento dos
servidores contratados por tempo determinado, através de processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação, a Prefeitura
Municipal teria contratado servidores em caráter temporário, sem
comprovar a realização de processos seletivos simplificados como
exigido por lei.
Assim, a Equipe de Auditoria se manifestou pela ausência da realização do processo seletivo simplificado, em infringência ao Princípio
Constitucional da Impessoalidade e ao Artigo 9º da Lei Municipal nº
1.188/2008.
VOTO:
Em que pese à ausência de esclarecimentos por parte do responsável, a respeito das irregularidades dispostas nos itens 1.1 e 1.14,
que tratam de indevida terceirização e contratação de temporários,
respectivamente, verifiquei que o quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança é extremamente diminuto em relação à
sua demanda, consoante se depreende da Lei Municipal nº 842/93,
na qual consta em seu Anexo I apenas 19 (dezenove) cargos técnicos de nível superior, sendo: 11 (onze) do magistério e 7 (sete) na
área da saúde (4 médicos e 3 odontólogos) e 1 contador.
Assim, embora tenha sido atualizada e reformulada a estrutura de
pessoal administrativa existente, no intuito de atender competências técnicas de formação superior relacionadas às atividades de
planejamento, coordenação, supervisão e controle, para os diversos
órgãos de natureza substantiva da PMBE, através da Lei Municipal
nº 1.262/05, que estaria em vigor na ocasião da auditoria, fato
notório é que estrutura de cargos daquela Prefeitura foi mantida
precária, inclusive, por dois mandatos do prefeito em questão, que
estaria em 2008 no seu segundo mandato.
Destarte, informou a auditoria que a Prefeitura Municipal abriu concurso público de provas e provas e títulos para contratação de 200
(duzentos) servidores nas mais diversas áreas de seus serviços,
conforme Edital nº 001/07, em 19/11/2007, no entanto, em virtude
de Ação Civil Pública com Pedido de Liminar, de 26/03/08 (Processo
nº 009.08.000301-6), impetrada pelo Ministério Público do Estado
do Espírito Santo, foi o referido certame suspenso por determinação
judicial em 02/04/2008, conforme documentação acostada às fls.
2154/2189.
Pois bem.
Da análise dos fatos apontados pela Equipe de Auditoria, verifica-se
que as terceirizações efetuadas se referem a atividades atinentes à
auditoria interna em processos de despesas, execução de convênios
e projetos da Secretaria Municipal de Agricultura, desenvolvimento
e acompanhamento de projetos de engenharia, acompanhamento
dos índices de educação e saúde, ambos de natureza não excepcional, incomum à Administração.
Lado outro, vislumbro que a Prefeitura Municipal contratou em Designação Temporária para suprir as deficiências de pessoal em diversas áreas de atuação prioritárias no Município, tais como:
Na educação: professores para atuarem nas escolas municipais – 70
(setenta), supervisor escolar 05 (cinco); auxiliar de biblioteca - 01
(um); orientador escolar - 02 (dois) e secretário escolar - 03 (três).
Na ação social: 09 monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
Para atender ao Programa de Inclusão Digital: 04 escriturários;
Para atender a convênio com a CESAN: 02 bombeiros e 01 assisDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

tente operacional e
Para atender substituições, referentes a licenças sem vencimentos, licenças para campanha eleitoral e férias em diversas áreas:
26 servidores.
Neste contexto, ainda que eu possa entender que houve a tentativa
de provimento de cargos para atender a demanda daquela Prefeitura por meio de concurso público, tendo em vista a edição do Edital
nº 001/07, em 19/11/2007, não posso olvidar a omissão do Ordenador de Despesa em atualizar o seu Plano de Cargos e Carreira por
quase dois mandatos (de 2001 a 2004 – 1º mandato e 2005 a 2007
– realização do Concurso Público).
Desta forma, entendo que as razões para contratação de temporários, bem como para terceirização de algumas atividades, decorreram da omissão do gestor em adotar medidas para corrigir a precariedade do quadro de pessoal e para atender as demandas prementes da Administração, verificadas como necessárias desde seu
primeiro mandato (2001), somente procedendo com a realização do
Concurso Público ao final de 2007.
Também em relação à ausência do processo seletivo, a omissão reiterada do responsável em fornecer as informações necessárias para
comprovar a realização da seleção, me faz acompanhar o entendimento vertido na peça conclusiva, no sentido de manter a irregularidade do item 1.14.
Neste sentido, mantenho as irregularidades contidas nos itens 1.1
e 1.14.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo em parte do entendimento da área
técnica e do MPEC, VOTO para que este Colegiado profira a seguinte
Decisão:
1) Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 1.5, no montante de R$79.053,80 (setenta em
nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), equivalente a
43.644,34 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012;
2) Afastar as seguintes irregularidades, tendo em vista a ausência
de nexo de causalidade entre a ação do Sr. Amaro Covre e as falhas
apontadas, insuficientes a responsabilizá-lo, na forma da fundamentação exposta neste voto:
1.4 Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento dos contratos
Base Legal: artigo 67, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93
1.6 Ausência de indicadores para licitação de obras e serviços
1.6.1 Ausência de projetos básico e executivo
1.6.2 Ausência de orçamento detalhado em planilha com demonstração custos unitários
1.6.3 Ausência de previsão de quantidade
Base Legal: artigo 7º, incisos I e II; §1º; § 2º, incisos I e II e § 4º
c/c artigo 8º, caput, da Lei 8.666/93 e artigo 37, caput, CRFB/88
(princípio da legalidade)
Responsável: Amaro Covre
1.7 Ausência de clareza quanto à dotação orçamentária suficiente
para fazer face às despesas e estimativas de preços realizada por
agente incompetente
Base Legal: artigo 37, caput, CRFB/88 (Princípio da legalidade) c/c
artigo 13 da Lei Municipal nº 1.262/05 e artigo 7º, § 2º, inciso III,
Lei nº 8.666/93
1.8 Contabilização indevida de valores pagos pela substituição de
servidores para serviços permanentes e contínuos da administração
pública municipal
Base Legal: artigo 37, caput, da Constituição Federal (princípio da
legalidade) e art. 18, caput e §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
1.9 Restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório e
ausência de registro cadastral
Base Legal: artigo 3º, caput, §1º, inciso I; artigo 22, § 3º c/c §7º;
artigo 34, caput, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/93
1.10 Inviabilidade de verificação do prazo mínimo de recebimento
de propostas em procedimentos licitatórios da modalidade convite
Base Legal: artigo 21, § 2º, inciso IV e §3º da Lei 8.666/93
1.11.1 Expedição de convite a empresas de ramo incompatível e
estranho ao objeto da licitação (Processo nº 705/08)
Base Legal: artigo 3º, caput c/c art. 22, § 3º, da Lei 8.666/93
1.12 Fracionamento de despesas
Base Legal: artigo 37, caput, da CRFB (Princípio da Legalidade) e
artigo 3º c/c artigo 23, § 2º, da Lei 8.666/93
1.13 Formalização irregular de processos administrativos de despesas
Base Legal: artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/93
1.15 Realização de despesas sem prévio empenho
Base Legal: artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64
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3) Afastar a irregularidade disposta no item 1.2, em consonância
com o entendimento da área técnica, convolando-a em determinação:
Para que o atual gestor da Prefeitura Municipal de Boa Esperança
adote medidas no sentido de implementar o sistema de controle
interno da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011.
4) Afastar a irregularidade e o ressarcimento apontado no item 1.3.,
na forma fundamentada neste voto:
1.3 Ausência de relatórios ou registros sobre a execução de auditoria contratada
Base Legal: artigo 74, caput, inciso IV c/c §1º da CRFB/88 e artigo
63 da Lei Federal nº 4.320/64
Ressarcimento: valor de R$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), equivalente a 43.879,01 VRTE.
5) Manter a irregularidade e o ressarcimento solidariamente imputado ao Sr. Amaro Covre e a empresa Tavares Turismo Ltda., relativamente ao item 1.5, bem como as irregularidades contidas nos
itens 1.1 e 1.14:
1.5 Liquidação irregular da despesa
Base Legal: art. 62 da Lei 4.320/64
Ressarcimento: no valor de R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34
VRTE
1.1 Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e
contínuo da Administração Pública, atribuíveis às competências dos
servidores públicos
Base Legal: artigo 37, caput e inciso II, da CRFB/88 (princípios da
legalidade e eficiência), artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
(Princípio da motivação suficiente) e artigo 10 da LOM-BE/02
1.14 Ausência de processo seletivo para contratação de temporários
Base legal: Infringência aos Princípios da impessoalidade e da moralidade, caput e inciso II do art. 37 da Constituição Federal e inciso
II do art. 32, da Constituição Estadual.
6) Julgar irregulares as contas, condenando o Sr. Amaro Covre solidariamente com a empresa Tavares Turismo, a ressarcir ao erário
municipal, o valor de R$79.053,80;
7) Pela aplicação de multa individual ao Sr. Amaro Covre e também
à empresa Tavares Turismo, no valor correspondente a 3.000 VRTE’s, com base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação
aplicável à época dos fatos, tendo em vista as irregularidades contidas nos itens 1.1, 1.5 e 1.14, acima referenciados.
Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7042/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Por maioria, converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial, em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 1.5 (Liquidação irregular de despesa), no
montante de R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três
reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34 VRTE, na forma
do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012;
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, tendo em vista a
ausência de nexo de causalidade entre a ação do Sr. Amaro Covre
e as falhas apontadas, insuficientes a responsabilizá-lo, afastar as
seguintes irregularidades:
I) Inexistência de designação de responsável pelo acompanhamento
dos contratos
Base Legal: artigo 67, caput e §1º, da Lei nº 8.666/93;
II) Ausência de indicadores para licitação de obras e serviços;
III) Ausência de projetos básico e executivo;
IV) Ausência de orçamento detalhado em planilha com demonstração de custos unitários;
V) Ausência de previsão de quantidade;
VI) Ausência de clareza quanto à dotação orçamentária suficiente
para fazer face às despesas e estimativas de preços realizada por
agente incompetente;
VII) Contabilização indevida de valores pagos pela substituição de
servidores para serviços permanentes e contínuos da administração
pública municipal;
VIII) Restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório e
ausência de registro cadastral;
IX) Inviabilidade de verificação do prazo mínimo de recebimento
de propostas em procedimentos licitatórios da modalidade convite;
X) Expedição de convite a empresas de ramo incompatível e estranho ao objeto da licitação (Processo nº 705/08);

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

Página 32
XI) Fracionamento de despesas;
XII) Formalização irregular de processos administrativos de despesas; e
XIII) Realização de despesas sem prévio empenho;
3. Por maioria, nos termos do voto do Relator, afastar a irregularidade disposta no item 1.2 (Ausência de previsão legal definindo a
operacionalização do sistema de controle interno), convolando-a na
seguinte determinação: a) que o atual gestor da Prefeitura Municipal
de Boa Esperança adote medidas no sentido de implementar o sistema de controle interno da Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto
de 2011;
4. Por maioria, nos termos do voto do Relator, afastar a irregularidade e o ressarcimento apontado no Item 1.3 (Ausência de relatórios
ou registros sobre a execução de auditoria contratada);
5. Por maioria, nos termos do voto do Relator, manter a irregularidade e o ressarcimento solidariamente imputado ao Sr. Amaro Covre
e a sociedade empresária Zagotur Zagotto Turismo Ltda., relativamente ao item 1.5, bem como as irregularidades contidas nos itens
1.1 e 1.14, quais sejam:
1.5 - Liquidação irregular da despesa
Ressarcimento: no valor de R$79.053,80 (setenta em nove mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), equivalente a 43.644,34
VRTE`s
1.1 - Terceirização de serviço de caráter permanente, essencial e
contínuo da Administração Pública, atribuíveis às competências dos
servidores públicos
1.14 - Ausência de processo seletivo para contratação de temporários
6. Por maioria, nos termos do voto do Relator, julgar irregulares as
contas do Município de Boa Esperança, condenando o Senhor Amaro
Covre solidariamente com a sociedade empresária Zagotur Zagotto
Turismo Ltda., a ressarcir o erário municipal, o valor de R$79.053,80
(setenta e nove mil e cinquenta e três reais e oitenta centavos);
7. Por maioria, nos termos do voto do Relator, aplicar multa individual ao Sr. Amaro Covre e também à empresa Tavares Turismo, no
valor correspondente a 3.000 VRTE’s, com base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável à época dos fatos, tendo
em vista as irregularidades contidas nos itens 1.1 (Terceirização de
serviço de caráter permanente, essencial e contínuo da Administração Pública atribuível às competências dos servidores públicos),
1.5 (Liquidação irregular de despesa) e 1.14 (Ausência de processo
seletivo para contratação temporária);
Vencido, com relação a todos os itens anteriores deste Acórdão, o
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou no sentido de acompanhar a Área Técnica, entendendo que o gestor responsável se defendeu dos fatos que lhe foram imputados, atraindo, portanto, para si a responsabilidade pelas irregularidades verificadas.
8. À unanimidade, 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 da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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 JÚNIOR
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Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1180/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10084/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (PROCESSO LICITATÓRIO
001/2014) - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de Representação, com pedido de provimento
liminar cautelar, oferecida pela empresa Marca Construtora e Serviços Ltda., questionando a sua possível inabilitação para prosseguir
no certame e também contra a habilitação da licitante “Líder Saneamento e serviços Ltda. – EPP”.
Na Manifestação Técnica Preliminar MTP n° 829/2014 (fls.
1058/1065) o Núcleo de Cautelares propôs:
“Ante o exposto, nos termos do art. 94, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 621/2012¹, submetemos à consideração superior a
proposta de deliberação pelo não conhecimento da Representação.
[...]”
Posteriormente, o presente processo foi encaminhado ao Ministério
Especial de Contas para análise da documentação apresentada e, às
fls. 1068 e 1069, fez colacionar o Parecer PPJC 5326/2014, da lavra
do Dr. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira Vieira pugnando
pelo NÃO CONHECIMENTO, na forma proposta pela Área Técnica e
ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO e ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 94, § 1º da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e no art. 176, §3º, inc. I,
c/c art. 186 da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10084/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer da
presente representação e, por conseguinte, arquivar estes autos,
com fundamento no art. 94, § 1º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e no art. 176, §3º, inc. I, c/c art. 186 da Resolução TC
261/2013, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1181/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1631/2013 (APENSOS: 1983/2010 E 2679/2010)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - TENÓRIO GOMES DA SILVA
EMENTA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COM AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE PÚBLICA - TERCEIRIZAÇÃO
IRREGULAR DE ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE
CONCURSO PÚBLICO - IRREGULAR COM RESSARCIMENTO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - PROVIMENTO PARCIAL - EXCLUIR RESSARCIMENTO E MULTA - CONTAS
REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Tenório Gomes da Silva, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Marilândia durante o exercício de 2009, em face do Acórdão TC
261/2012, constante do processo TC 2679/2010, que julgou irregulares as contas analisadas, condenando o Recorrente ao ressarcimento da quantia equivalente a 37.363.778 VRTE, apenando-o, ainda, com multa de 500 VRTE, em vista das seguintes irregularidades:
• Aquisição de combustíveis com ausência de comprovação de finalidade pública.
• Terceirização irregular das atividades previstas no plano de cargos
e salários do quadro de pessoal e ausência de concurso público.
A 8ª Controladoria Técnica exarou a ITR n.º 8/2013 opinando pelo
CONHECIMENTO do referido recurso e quanto ao mérito, pela negativa de PROVIMENTO, mantendo o julgado.
No mesmo sentido é a manifestação do MPEC, conforme parecer
553/2013, da lavra do Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva.
É o relatório. Passo à análise.
II – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
As condições de admissibilidade do recurso estão postas, visto que
a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, logo, é
PERTINENTE o presente instrumento recursal.
Noutro ponto, verifica-se que o Acórdão recorrido teve sua publicação no Diário Oficial em 10/12/2012, conforme certificou a SGS
às fls.66, de modo que tendo o recurso de Reconsideração sido interposto em 03/01/2013, o mesmo é TEMPESTIVO. Portanto, dele
conheço.
III – FUNDAMENTAÇÃO
Aquisição de combustíveis com ausência de comprovação de finalidade pública.
Apurou a equipe de auditoria que a Câmara Municipal de Marilândia, com o advento da Lei Municipal nº 832/2009 que concedeu aos
vereadores uma quota mensal de combustível, instaurou procedimento licitatório na modalidade convite, tendo sido contratada a
empresa Lovel Combustível Ltda., pelo valor de R$ 72.000,00.
Entendeu a área técnica que não obstante a despesa em questão
estivesse aparentemente amparada por ato legal, carece de finalidade pública a sua motivação, posto que inexiste comprovação de
que o valor despendido esteja ligado única e exclusivamente com
fins públicos, inerentes às atividades parlamentares.
O recorrente alega em sua defesa que existia uma lei em vigor que
regrava a concessão e o uso do combustível, invoca os arts. 2º e 3º
da Lei Municipal 832/2009 que passo a transcrever:
Art.2º - o valor da quota básica mensal de custeio de despesas com
indenização de combustíveis a cada vereador será de R$ 800,00.
Art. 3º o valor recebido por quota básica mensal de custeio de despesas de combustível a ser utilizado pelo vereador parlamentar
deverá ser pago diretamente a empresa destinatária, mediante a
apresentação da NF em nome da Câmara Municipal acompanhada
das autorizações devidamente assinada pelo vereador parlamentar.
Art. 3º: O valor recebido por quota básica mensal de custeio de
despesas de combustível a ser utilizado pelo vereador parlamentar
deverá ser pago diretamente a empresa destinatária, mediante a
apresentação da NF em nome da Câmara Municipal acompanhada
das autorizações devidamente assinadas pelo vereador parlamentar.
Afirmou, ainda, a existência de regramento dos atos atinentes ao
abastecimento e pagamento, conforme disposto na Lei Municipal
832/2009:
“Quanto às autorizações devidamente acompanhadas e assinadas
pelos vereadores cabe aqui destacar que no ato do abastecimento
na bomba, todo parlamentar assina uma nota (controle) emitida
pelo Posto de Combustível, razões pelas quais, essas devem no ato
do recebimento mensal, vir acompanhadas dos cupons fiscais, os
quais são emitidos para controle interno do Posto, e estes devem vir
conjuntamente da Nota Fiscal emitida para recebimento da Câmara
Municipal”.
Destaca que há declaração do fornecedor de combustível explicando
a forma de emissão dos cupons e justifica alguns equívocos informando mudança na legislação sobre a obrigatoriedade, agora, da
emissão do cupom no momento do abastecimento e não como era
feito anteriormente quando o fornecedor podia emitir o cupom a
qualquer momento.
Expõe que a concessão de combustível para os edis se fundamenta
em legislação de 2003 (Lei 454, de 09 de Setembro de 2003), e que
a até a referida auditoria, todos os vereadores recebiam tal verba
sem nenhum questionamento por parte desta Corte, já que todas as
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contas desses anos foram julgadas REGULARES.
Em análise aos argumentos recursais, a área técnica primeiramente
descaracterizou a verba paga, enfatizando que a nossa Carta Magna
veda outro tipo de pagamento ao agente público senão o subsídio
em parcela única. Contudo, permite-se o pagamento de parcela indenizatória o que não seria o caso, visto que não há gasto comprovado e nem prestação de contas.
Seguindo, em tese interpretativa dos princípios constitucionais, a
Área Técnica converge para demonstrar que o principio da legalidade sozinho não é suficiente para consubstanciar o ato administrativo, restando imprescindível a relação entre a ética administrativa e
o interesse público.
Consolidando seu entendimento a r. ITR reforça, por fim que, “inexiste interesse público contrário à moralidade administrativa”. No
mesmo caminho, enfatiza que para haver interesse público necessária motivação, o que não ocorreu no caso em tela, portanto a
irregularidade é incontestável:
“Logo, o uso de dinheiro público de maneira informal, sem motivação ou prestação de contas, não guarda a mínima relação com o
interesse público, tornando incontestável a ocorrência da irregularidade apontada nos autos”.
Desta forma, concluiu por manter a irregularidade confirmando a
decisão recorrida quanto ao ressarcimento e multa, sendo tal conclusão encampada pelo MPEC.
Cumpre inicialmente me reportar ao Parecer Consulta TCEES 31/2005, que ratificou os termos do Parecer Consulta TCEES
38/2003, revelando em ambos instrumentos a possibilidade de fornecimento de combustível aos vereadores em caráter excepcional
mediante os seguintes requisitos: que o Legislativo não disponha de
veículo próprio; que os vereadores utilizem o próprio veículo; que os
deslocamentos visem tratar de assuntos de interesse público; que
haja autorização expressa da câmara; que haja prévia autorização
em lei específica; que haja dotação orçamentária e fixação de valor
máximo a ser despendido.
Os requisitos expressos no Parecer Consulta referido são de pleno
objetivos exceto aquele cujo teor se refere ao interesse público que
é o grande dilema deste item, pois as teses se confrontam.
A questão se refere à existência ou não de regramento para concessão e uso de combustível e se o mesmo é válido.
Inicialmente saliento que não se pode negar a existência de regramento para a concessão e o uso do combustível, já que à época
vigia a Lei 832/2009. Entendo, também, que as indagações de inconstitucionalidade e a inter-relação entre princípios, conforme invocado pela Área Técnica não se arvoram em razão de inexistência
de indícios de má-fé ou de uso indevido do recurso público.
Nas argumentações defensivas está claro que a Lei Municipal expressa acima cumpre as etapas necessárias para a concessão e o
uso do combustível, visto que há formalidades suficientes para execução e fiscalização do ato, vejamos:
A quota é mensal;
O valor de R$ 800,00 é pago diretamente à empresa fornecedora;
A NF é emitida em nome da Câmara Municipal;
Autorizações devidamente assinadas pelo vereador.
Com efeito, as condições para execução do ato estão postas permitindo e parametrizando a futura fiscalização pelo Controle Interno,
bem como supre os requisitos impostos pelo Tribunal de Contas no
Parecer-Consulta em questão.
Neste aspecto, cabe ressaltar que: i) o serviço fora prestado; ii)
existe norma estabelecendo as regras de utilização; iii) existe a
comprovação das despesas; e iv) os valores estão dentro do estipulado pela lei. Logo, o ato foi consumado dentro das diretrizes
estabelecidas por esta Corte de Contas.
Quanto à questão do interesse público, no bojo do processo, as argumentações técnicas, refletem um pensamento de que não houve
comprovação da finalidade pública que justificasse o uso do combustível nos veículos dos edis, já que o controle do gasto se torna impossível não podendo distinguir atividades parlamentares das
pessoais.
Basicamente, a r. ITR relata que a falta de motivação e não prestação de contas retira da verba paga o interesse público, vejamos:
“Logo, em que pese a existência de Lei Municipal autorizando o pagamento impugnado, a conduta do recorrente de autorizar o fornecimento de combustível sem a devida motivação, o que possibilitaria
comprovar a existência de interesse público nos deslocamento [...]”.
Respeitosamente, a motivação para o uso do combustível está vinculada a motivação da criação da própria Lei, afinal, quais as razões
que levaram os edis a criarem tal dispositivo senão as reais necessidades que embasam o próprio consumo do combustível?
Na verdade, a motivação é uma formalidade que na sua contextualização pode ou não ser interpretada como suficiente, de modo que,
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os motivos poderiam ser intrínsecos à própria atribuição do cargo de
vereador que por si só se robustece de razoabilidade.
Acerca da pertinência de gastos com combustível, veículos e transportes no âmbito do Poder Legislativo, defendo, como regra geral, a
admissibilidade de despesas desta natureza desde que sejam pertinentes e estejam condicionadas a regramento jurídico prévio do
qual constem condições claras e objetivas de utilização, além de
critérios e limites aos gastos e, ainda, instrumentos que possibilitem
o efetivo controle e fiscalização.
Sem pretender discorrer tese sobre a finalidade pública na sua essência, elevo neste instante um pensamento sobre as atribuições do
legislador de forma genérica.
Dentre as funções elencadas no seio de nossa Constituição, está a
de vereador que estabelece precipuamente o poder de legislar e de
fiscalizar o poder executivo. Contudo, em nosso sistema de governo
e em nossa jovem democracia o poder do legislador municipal vai
muito além das atribuições constitucionais.
Nesta lógica, não há como representar alguém sem o provimento
das condições mínimas para tal, afinal, num país de dimensões continentais, como o nosso, o debate de temas sociais de relevância
precisa alcançar a sociedade como um todo, e, para tanto, é necessário a instrumentalização dos poderes representativos.
A realidade de nosso sistema de governo traz o Edil como o agente
político mais próximo do povo e isso faz com que o mesmo tenha
que se deslocar constantemente a diversas localidades para o cumprimento de suas atribuições.
Outro aspecto importante que se vislumbra é a forma eleitoral que
estabelece o sistema representativo pela proporcionalidade no âmbito da esfera da federação e não o sistema distrital que delimitaria
o raio de ação dos nobres Edis e demais parlamentares, facilitando
o acesso aos seus representados.
Com efeito, o exercício das atividades de legislador não pode diferenciar-se nas esferas da federação, sendo assim, guardadas as
devidas proporções, se o legislador estadual ou federal tem seus
instrumentos de atenção ao exercício das atividades parlamentares
porque o nobre vereador (também legislador) não o pode ter?
A atividade parlamentar tem característica própria que se revela de
utilidade pública pela sua natureza, não havendo limite de dias e horários para o exercício do mister que varia da participação na seção
da câmara a reuniões em comunidades distantes.
No presente caso concreto, vislumbro que a ilegitimidade da verba
paga, tendo em vista a obrigatoriedade de pagamento do agente
público por subsídio em parcela única, conforme alegado pela área
técnica, é tese que não deve prosperar, ante o que dispõe a Lei Municipal nº 832, de 03 de fevereiro de 2009 (fls. 43), notadamente,
seu art. § 1º do art.1º, in verbis:
Art. 1º) Fica instituída quota básica de combustível para os vereadores parlamentares, usados para custear serviços a serem utilizados;
§ 1º - A quota de que trata no caput do artigo desta Lei, destinase ao custeio de despesas com indenização de combustíveis.(grifei)
Neste contexto, considerando que o valor não é pago em espécie
aos vereados e sim, através de indenização ao fornecedor do material utilizado, considerando, ainda, que a empresa para fornecimento deste combustível, qual seja, o Posto Lovel Combustíveis LtdaME, conforme declaração às fls. 10, participou e venceu num regular
procedimento licitatório levado a termo naquela Câmara Municipal
(Convite nº 02/2009), resta a meu ver demonstrado o caráter indenizatório da quota em questão, bem como afastada a possibilidade
de uma compra com sobrepreço ou superfaturada, vez que os abastecimentos estavam atrelados ao fornecedor escolhido na disputa
pelo menor preço.
Ademais, se carecia na Lei 832/2009 de critérios objetivos para a
concessão da quota de combustível aos edis, inclusive a demonstração cabal do interesse público na utilização dos carros abastecidos, tal situação foi posteriormente solucionada, com a edição da
IN 001/2013, pela Câmara de Marilândia, na qual foram adotados
procedimentos de controle interno, entre eles, a obrigatoriedade dos
vereadores de elaborarem um relatório contendo as atividades desempenhadas que viessem a justificar o uso deste benefício.
Nesse passo, ainda que este instrumento tenha sido editado somente em 2013, tal medida adotada no âmbito da Câmara de Marilândia
vem a demonstrar a boa-fé e interesse em acertar daquela Administração.
Pelo exposto, concluo por afastar a irregularidade apontada neste
tópico, sobretudo, pela ausência de má-fé e prejuízo aferido, até
porque as formalidades arguidas pela área técnica poderiam ser
aperfeiçoadas em atos futuros, como restou demonstrado por intermédio da IN 01/2013, com a qual ficaram atendidos os requisitos
estabelecidos por esta Corte de Contas para o custeio de combustível pelos vereadores.
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Terceirização irregular de atividades previstas no plano de cargos e
salários do quadro de pessoal - ausência de concurso público.
As argumentações recursais narram os fatos cronologicamente visando demonstrar que os atos administrativos praticados, referentes ao item em tela, se firmaram devido às dificuldades e necessidades da Administração da Câmara no que tange à falta de servidores
capacitados e aos prazos e complexidades dos relatórios exigidos
pela legislação pertinente.
O recorrente alega que a Câmara só tinha uma servidora que se
julgava incapaz de praticar os atos necessários para emissão dos
relatórios contábeis em cumprimento a legislação pertinente, relatórios esses que exigem certa especialidade. Alegou, ainda, que o
concurso, até então efetuado foi anulado pela Justiça.
Revisando as argumentações do recurso destaco dois pontos:
“Por ser o Município de Marilândia pacato e carente de profissional
a Casa não dispunha de profissionais extremamente hábeis para
desempenhar as atividades ali contratadas, as quais ainda diferem
das situações rotineiras de um Contador [...]”.
“Vossas Excelências hão de convir que, em minuciosa análise, aos
relatos e a documentação ora acostada, houve extremamente a necessidade do órgão gestor apesar da não realização do concurso,
cumprir com as obrigações legais, e não o fazendo, certamente iria
ser penalizado da mesma forma”.
Desta forma, o recorrente pretende demonstrar a carência de pessoal no município e a situação real em que se encontrava a Câmara
na oportunidade, tendo que cumprir as obrigações legais sem, no
entanto, ter condições para tanto.
Em sua análise, a Área Técnica expõe que a Câmara Municipal terceirizou atividade fim, o que é vedado pela Constituição. Tal afirmativa se consubstancia pelos apontamentos de que o contrato fora
renovado e que o objeto contratado envolvia prestação de serviços
na área de consultoria e assessoria contábil, especificamente sobre
atividades inseridas na Lei Municipal nº. 515/2005.
Alega ainda a Área Técnica que, em que pese as alegações do recorrente a respeito da contratação, nada o exime da responsabilidade
pelos atos irregulares, mesmo com toda as dificuldades entendidas
como “”um erro não justifica o outro”.
O fato é que sem a assessoria a servidora no cargo de contadora
tornou-se insegura para realizar os serviços pertinentes a legislação
específica, portanto, segundo o recorrente ele não teve intenção de
burlar a Lei, mais sim da dar celeridade aos serviços exigidos pela
legislação.
O Contrato 06/2009 (convite 06/2009), firmado com Mult Project
Soft Consultoria Ltda., teve o seguinte objeto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 o presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa
especializada em Contratação de empresa especializada em Consultoria e Assessoramento no Setor Contábil no sentido de elaboração,
publicação e acompanhamento dos relatórios exigidos pela Lei 101
de 04 de maio de 2000, bem como a aplicação da Lei 4320/64, para
prestação de serviços a Câmara Municipal de Marilândia-ES, Termo
Aditivo, para os subsequentes exercícios financeiro, observando o
limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Consultoria e assessoramento nos lançamentos contábeis;
Consultoria e assessoramento no envio de arquivos de prestação de
contas ao TCEES;
Correção de lançamentos contábeis e apoio ao entendimento de
normas e instruções do TCEES,
Apoio na elaboração e remessa de relatórios exigidos pela Lei
101/2000 (LRF);
Apoio, consultoria e assessoramento no encerramento do exercício
contábil.
O valor global do referido contrato é de R$11.000,00 (onze mil
reais) com vigência de 05 meses, totalizando o valor mensal de
R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Ademais, quanto ao aspecto
contábil as contas da Câmara de Marilândia no exercício de 2009
estão regulares, conforme fls. 162 dos autos.
Assim posto, registro que relativamente à contratação de assessoria
para a realização de serviços contábeis, tais como aqueles identificados pela Auditoria, ouso divergir da Área Técnica e do D. Ministério Público Especial de Contas, sob os registros de que reputo as
justificativas apresentadas razoáveis, tendo em vista o contexto em
que referidos serviços foram prestados.
Notem que as informações e documentos constantes dos autos dão
conta de que o concurso estava paralisado por determinação judicial
e que apenas havia uma única servidora na Câmara para a execução
das atividades contábeis, a qual declarou-se incapaz de atender a
demanda existente.
Posto isto, no caso concreto ora sob exame, entendo razoável a contratação de assessoria contábil para suprir tal deficiência, notada-
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mente tendo em vista a seleção mediante prévio processo licitatório.
Acolho, portanto, as justificativas apresentadas pelo gestor e voto
pelo afastamento da irregularidade.
Por fim, resta-me esclarecer que, embora a questão devesse ensejar determinação à gestão municipal, deixo de fazê-lo tendo em vista a conclusão do voto por mim proferido nos autos do Processo TC
2524/2010, em que propus a realização de incidente de prejulgado
com vistas a aprofundar o tema da terceirização.
IV – CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo respeitosamente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
I - pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração para no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO excluindo da condenação (Acórdão TC 261/2012) o ressarcimento no valor de 37.363,7778 VRTE e
a multa de 500 VRTE, reformulando o Acórdão para julgar as contas
do Sr. Tenório Gomes da Silva referente ao exercício de 2006, REGULARES COM RESSALVA, na forma do art. 84, I da Lei Complementar
nº 621/2012, conferindo quitação ao gestor, conforme art. 85 do
mesmo diploma.
II - Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após as
providências de estilo e o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1631/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. À unanimidade, conhecer do presente recurso e, no mérito, por
maioria, dar-lhe parcial provimento para excluir da condenação
(Acórdão TC 261/2012) o ressarcimento no valor de 37.363,7778
VRTE`s e a multa de 500 VRTE`s, julgando, destarte, as contas
do Sr. Tenório Gomes da Silva, relativas ao exercício de 2006, regulares com ressalva, na forma do art. 84, I da Lei Complementar
nº 621/2012, conferindo regular quitação ao gestor, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma normativo;
Parcialmente vencido o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, que votou no mesmo sentido da manifestação da Área Técnica
quanto ao Item 1 do voto do Relator, considerando, portanto, irregular a aquisição de combustível com ausência de comprovação de
finalidade pública.
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta
Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1182/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3496/2009 (APENSOS: 1643/2006, 2171/2007 E
2731/2007)
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - RECURSO DE REVISÃO
RECORRENTE - PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CONTAS
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI
EMENTA: ROGÉRIO FEITANI - PREFEITO MUNICIPAL DE
JAGUARÉ - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2005
- CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO - EXCLUIR IRREGULARIDADES REFERENTES AOS ATOS DE GESTÃO - RE-
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FORMULAR PARECER PRÉVIO TC-061/2007 - PARECER PELA
APROVAÇÃO - RECURSO DE REVISÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de Recurso de Revisão da decisão constante no
processo de Recurso de Reconsideração TC 2171/2007 referente à
Prestação de Contas Anal do Município de Jaguaré, exercício financeiro de 2005, de responsabilidade do Senhor Rogério Feitani, e que
havia recomendado a aprovação das suas contas pelo Legislativo
Municipal jaguarense.
O presente processo foi encaminhado ao Ministério Especial de Contas para análise da documentação apresentada.
Às fls. 144 a146, o MPEC por meio do Parecer PPJC 5286/2014, da
lavra do Dr. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira Vieira, após
análises e deliberações, concluiu da seguinte maneira:
[...]
Ante o exposto, considerando que a deliberação do Parlamento Municipal de Jaguaré encontra-se consonante com a legislação aplicável à matéria, pugna o Ministério Público de Contas, à luz do art.
131, §1º, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, bem como para que seja dada ciência da providência final adotada por esta Corte, ao senhor Rogério
Feitani e ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré.
Diante do exposto acompanho o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV, da Resolução TC nº 261/13 e que seja
dada ciência ao senhor Rogério Feitani e ao Presidente da Câmara
Municipal de Jaguaré.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3496/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e quatorze, arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 330, IV, da Resolução TC nº 261/13, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, Sérgio Manoel Nader Borges e os Conselheiros convocados João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antonio da Silva.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1235/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5589/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDÚ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2009
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2009) - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de Plano de Auditoria nº 267/2010 (fls. 1/3)
com o objetivo de averiguar a regularidade e legalidade dos atos
praticados, por amostragem, com base nas Constituições Federal e
Estadual e legislação específica para os pontos de auditoria.
Na Manifestação Técnica Preliminar MTP n° 652/2014 (fls. 4/8), e
Apêndice (fls. 9/11) o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO
apresentou o resultado da reunião administrativa, realizada em 30
de junho de 2014, na Sala da Presidência, onde após análises e deliberações, foi concluída da seguinte maneira:
[...]
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Pelos fatos expostos, com fundamento no princípio da eficiência
(art. 37, CF/1988) e no interesse público do alcance da efetividade
da atuação do Tribunal de Contas, propomos que seja requerida ao
Plenário desta Corte de Contas a dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e
serviços de engenharia, constantes do objeto deste processo, um
dos 109 relacionados no apêndice, determinando, ouvido o Ministério Público de Contas, conforme art. 207, inc. III do RITCEES, o
arquivamento do mesmo, sem prejuízo a futura apuração de dano,
na hipótese de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
À consideração superior.
Posteriormente, o presente processo foi encaminhado ao Ministério
Especial de Contas para análise da documentação apresentada.
Às fls. 15, o MPEC por meio do Parecer PPJC 5271/2014, da lavra
do Dr. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira Vieira pugnou
pelo ARQUIVAMENTO dos autos, na forma como proposta pela Área
Técnica.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, V da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5589/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, consoante disposição do artigo 330, V da Resolução
TC 261/2013, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-1237/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2521/2012
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL - CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS - 1) CONHECER - IMPROCEDÊNCIA - 2) RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de “representação” formulada em
12/04/2012 pelo Senhor Cláudio Sergio de Souza Silva, Presidente
Municipal do Partido Popular Socialista (fls. 01 a 03), relativa à suposta prática de nepotismo envolvendo a Câmara Municipal de São
Mateus, cujo relato segue abaixo:
“[...]
Excelentíssimo Presidente, venho através da presente, no intuito de
dar cabo aos desmandos e ao descalabro com os recursos públicos,
propor a presente Representação em face ao Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus, senhor Carlos Alberto Gomes Alves, que
usando de sua autoridade de Presidente da Câmara Municipal, tem
levado o nosso sofrido município a oferecer benesses aos seus cor-
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religionários em detrimento da coletividade que paga seus impostos
em dia.
Cabe ressaltar, que o chefe do Poder Legislativo, em total afronta
a Lei e a súmula vinculante do STF, que veda o nepotismo nos três
poderes da República, beneficiou a namorada de seu filho, Senhorita
THUSLLEI BRISSON HENRIQUE, Chefe de Gabinete, com salário de
pasmem!, R$ 2.568,00 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais),
uma pessoa que não tem mais que 20 anos e é filha do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ADÃO
HENRIQUE, denotando de forma cabal e inconteste verdadeiro nepotismo cruzado, porque o representado se acha intocável e imune,
inclusive usando para os adversários políticos que tem a justiça, o
Ministério Público e este Tribunal de Contas ao seu lado.
[...]
Destarte, feitas estas considerações em linhas pretéritas, pelos fatos e fundamentos supra alinhavados, sem necessidade de outros
adminículos, com supedâneo na legislação vigente, com a finalidade de instruir competente AÇÃO CIVIL PÚBLICA e Ação Popular,
para ressarcimento aos cofres públicos dos prejuízos causados pelo
Representado Carlos Alberto Gomes Alves, REPRESENTO CONTRA
O MESMO NESTA HONRADA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM ESCOPO
DE VER APURADO O NEPOTISMO CRUZADO COM A NOMEAÇÃO DA
FILHA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ADAO HENRIQUE, EM
CARGO ELEVADO DA CMSM, CHEFE DE GABINETE, DEVALOR VULTOSO, EXPRESSANDO AINDA QUE A MESMO É NAMORADA DO FILHO DO REPRESENTADO, E CASO QUEIRA ESTA HONRADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, PODE FAZER A OITIVA DESTE REPRESENTANTE E DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CMSM, QUE NÃO IRAO SE
FURTAR DE FALAR A VERDADE, aguardando de VOSSA EXCELÊNCIA
A DEVIDA APURAÇÃO, E APÓS, A INTERPOSIÇÃO DAS MEDIDAS
LEGAIS QUE O CASO REQUER, por ser de direito e em homenagem
à justiça.
Sobre o caso dos autos, a 4ª Controladoria Técnica constatou que
(fls. 06 a 07) a servidora em destaque é filha do Sr. Adão Henrique
– Secretário de Administração do Município de São Mateus, fato este
que configuraria a existência de nepotismo cruzado. Concluiu pela
possibilidade de receber a presente Denúncia, bem como informou
que não há processo anterior tratando deste assunto.
Ato contínuo, em 09/05/2012 (fls. 10), os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas que se manifestou por
meio do Parecer PPJC 581/2012 (fls. 13/14) da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo recebimento do expediente
como denúncia e pela regular instrução processual.
Na forma dos trâmites regimentais e após manifestação do responsável, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
manifestou-se por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
246/2012 (fls. 37/41) pelo recebimento do expediente como denúncia e que seja retornado os autos à unidade técnica competente
para exame de documentação, aferição de possíveis irregularidades
e definição de responsabilidade e cominação legal.
Por sua vez, a 4ª Controladoria de Controle Externo, por meio da
Manifestação Técnica Preliminar MTP 306/2013 (fls. 42/45) opinou
pela inexistência de nepotismo cruzado no caso dos autos.
Outrossim, o NEC em sua Instrução Técnica Conclusiva ITC
4609/2013 (fls. 48/55) opinou pela procedência da denúncia em razão da manutenção da seguinte irregularidade: “Contratação irregular e impessoal de servidora pública municipal”. Conclui por rejeitar
as razões de justificativa apresentadas pelo senhor Carlos Alberto
Gomes Alves sugerindo a aplicação de multa ao responsável, bem
como determinações.
No mesmo sentido foi o posicionamento apresentado pelo Ministério
Público de Contas, na forma do Parecer PPJC 2974/2014 (fls. 60) da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
No presente caso, mister registrar que estava vigente à época da
propositura da presente denúncia a Lei Complementar nº 32/93.
Assim, inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos
e formalidades mínimas para o recebimento desta como Denúncia,
utilizando-se o art. 90 do Regimento Interno e art. 92, caput da Lei
Complementar nº 32/93.
A matéria em análise está inserida na competência deste Corte de
Contas, bem como se refere à responsável sujeito à jurisdição deste
Tribunal, o expediente está redigido em linguagem clara e objetiva,
contendo o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, bem como a documentação comprobatória dos indícios de irregularidade encontra-se nos autos, após diligência feita pela párea
técnica, devendo ser conhecido e processado como DENÚNCIA, na
forma da manifestação da área técnica e do MPEC.
III – FUNDAMENTAÇÃO:
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III.1 – CONTRATAÇÃO IRREGULAR E IMPESSOAL DE SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL
O Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Senhor Carlos
Gomes Alves nomeou como chefe de gabinete a Senhora Thuslley
Brisson Henrique, que é filha do Secretário Municipal de São Mateus
e também namorada do filho do Presidente da Câmara, na época da
propositura da denúncia.
Em matéria de defesa, o responsável alegou não assistir razão ao
Requerente. Ressalta, em especial, que não há relação de parentesco entre o representado com o Secretário de Administração do Município de São Mateus, senhor Adão Henrique e que não há qualquer
parentesco entre a filha do Secretário (Thuslley Brisson Henrique)
com o Presidente do legislativo municipal.
Alega ainda que o nepotismo cruzado se caracteriza pelo ajuste,
mediante designações recíprocas, com vistas a promover a nomeação de parentes de uma autoridade por outra autoridade do mesmo
ente federativo. Em seguida, ressalta não haver nepotismo cruzado
na nomeação da senhorita Thuslley Brisson Henrique para o cargo
que ocupa e que jamais houve a nomeação de parentes do Presidente da Câmara pelo Secretário de Administração do Município de
São Mateus.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 306/2013 (fls. 42/45) concluiu que a nomeação
da Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de São Mateus não configurou nepotismo, nem mesmo nepotismo cruzado.
Contudo, o NEC, por meio da ITC 4609/2013 (fls. 48/55), em entendimento diverso da 4ª Secretaria, conclui que tal conduta denota
possível existência de nepotismo na administração pública, culminando no descumprimento da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo
Tribunal Federal.
Em pesquisa feita pelo NEC na rede social www.facebook.com.br em
22/08/2012 (datada da ITC 609/2013), constatou-se que a chefe de
gabinete (Thuslley Brisson Henrique) encontra-se casada com o Senhor Luciano Bittencourt Sila Alves, filho do Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus.
Verificou-se ainda que a referida servidora é filha do Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de São Mateus, que foi comprovado pela ficha funcional (fls. 08) onde consta que o Senhor
Adão Henrique (Secretário Municipal de Administração) é pai da servidora.
Desse modo, concluiu pela procedência da denúncia em razão da
contratação irregular e impessoal de servidora pública municipal
tendo em vista que a contratação se deu em desacordo com o teor
da Súmula Vinculante 13 do STF, o que culminou na existência de
nepotismo e violação aos princípios da impessoalidade e moralidade.
Por fim, sugeriu a aplicação de multa e determinação para que a
Câmara promova a imediata exoneração da servidora em questão
e que se abstenha de utilizar a estrutura funcional e os servidores
da Câmara Municipal de São Mateus para elaboração de defesas
particulares. Tal entendimento foi acompanhado in totum pelo MPEC
(fls. 60).
Ressalta-se que antes de adentrar no mérito, o NEC entendeu por
bem esclarecer que houve a utilização indevida da estrutura pública,
quando o responsável apresentou defesa em papel timbrado da Câmara Municipal e assinada pelo Procurador Judicial da Câmara. Em
razão disso, sugere seja encaminhada determinação ao atual gestor.
Em relação a este ponto, apesar de não fazer parte do objeto da
denúncia, acompanho em parte a sugestão da área técnica, posto
que entendo prudente enviar recomendação, em razão do caráter
pedagógico desta Corte de Contas.
No que tange ao nepotismo, o Supremo Tribunal Federal, aprovou
no dia 21/08/2008, a Súmula Vinculante nº 13 de 21/08/2008 que
veda a contratação de parentes até terceiro grau e nepotismo cruzado, com a redação seguinte:
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive de 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 ou indireta em quaisquer dos poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”
Na forma da MTP 306/2013, os parentes em linha reta e colateral
que não podem ser contratado são:
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);
Dentre os parentes por afinidade, são impedidos de serem contra-
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tados:
a) 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.
b) Linha COLATERAL: cunhado, somente (2º. grau).
Assim, a Súmula limitou o grau de parentesco até o terceiro grau,
excluindo, portanto, a incidência sobre os primos, uma vez que estes
são considerados de 4º grau. Nessa primeira análise, é bom frisar
que os parentes abrangidos pela decisão vinculante, são: maridos,
esposas, companheiros, pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos,
irmãos, sobrinhos, tios, sogros, sogras, cunhados, genros e noras.
Insta frisar que o nepotismo, ainda que não haja lei expressa que o
proíba, é prática que viola diretamente os princípios constitucionais
da moralidade e impessoalidade, e aí se insere também o nepotismo
cruzado, que é a troca de parentes entre agentes públicos para que
tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso.
Por outro lado, é fato que os cargos de provimento em comissão são
de livre nomeação e exoneração e, portanto, atos discricionários,
praticados em consonância com a conveniência e oportunidade.
Contudo, além daquelas duas qualidades mencionadas, também a
finalidade e a motivação constituem elementos essenciais à validade
daqueles atos.
Ressalta-se que no presente caso não se questiona a qualificação,
a dedicação e o bom desempenho da servidora, bem como nem se
trata do exame dos atos para efeito de registro, não cabível em atos
dessa natureza. Cuida-se, porém, de examinar a existência de nepotismo no ato de nomeação da respectiva servidora.
Entendo que do ponto de vista estritamente jurídico, não existe ilegalidade, posto que o namoro da servidora com o filho do Presidente
da Câmara não é suficiente para marcar sua nomeação como um
ato de nepotismo, pois não há uma relação de vínculo, casamento.
A relação nepotista deve ser observada no momento da nomeação,
sendo que não há nos autos qualquer comprovação de que a servidora era casada, configurando ausência de relação conjugal.
Desse modo, diante da omissão da Súmula Vinculante nº 13, não se
vislumbra qualquer impedimento para contratação de namorado de
filho de servidor público para desenvolver cargo em comissão que
compõe a estrutura política da Administração Pública, não havendo
que se falar em Nepotismo.
Ademais, importante frisar que não há qualquer menção nos autos
de que havia união estável entre a Sra. Thussley e o filho do Presidente da Câmara, bem como não restou comprovado nos autos
que a nomeação em exame foi oriunda de acordo entre os gestores/
autoridades privilegiando interesses individuais e objetivando contornar, disfarçadamente, o nepotismo.
Por outro lado, poder-se-ia cogitar que o ato de nomeação foi praticado com personalismo e favorecimento inadmissível na administração pública e que violou os princípios da impessoalidade e moralidade, contemplados no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Contudo, na forma da DECM 82/2012 (fls. 16), o responsável foi
citado para se manifestar a respeito dos fatos descritos no Relatório
de Solicitação de Informação (fls. 06/07), ou seja, apenas em relação ao suposto nepotismo cruzado.
Sobre o assunto, o Desembargador Moreira Diniz, Desembargador
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, categoricamente afirmou
em julgamento que “o simples namoro do agravante com a filha
do vereador não seria suficiente para marcar sua nomeação como
um ato de nepotismo” (Processo nº 1.0439.09.104017- 0/001(1);
Publicado em 05/11/2009):
“Relator: Desembargador Moreira Diniz
Data de Julgamento: 29/10/2009
Data da publicação da súmula: 05/11/2009
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - EXONERAÇÃO
DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA CÂMARA
MUNICIPAL -NEPOTISMO - NOMEAÇÃO ANTERIOR AO SURGIMENTO
DO VÍNCULO DE PARENTESCO POR AFINIDADE - FUMAÇA DO BOM
DIREITO - PRESENÇA - RISCO DE DANO - REINTEGRAÇÃO IMEDIATA - CABIMENTO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
- DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - OBRIGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO NOMEAR OUTRA PESSOA PARA O CARGO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. - As práticas de nepotismo pressupõem o
favorecimento de cônjuge, companheiro, ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, na nomeação para
cargos de provimento em comissão; assim, se há prova de que as
nomeações do agravante para o cargo de Secretário da Presidência
da Câmara Municipal de Muriaé e, posteriormente, para o de Diretor Legislativo da mesma Casa, ocorreram antes de seu casamento
com a filha de um vereador, e se não existe indício de que houve
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ajuste prévio para burlar a proibição geral de prática de nepotismo,
justifica-se a suspensão liminar da portaria 359/2009, que exonerou
o servidor. - Em se tratando de cargo comissionado, marcado pela
livre nomeação e exoneração, não há como impor ao Poder Público
a obrigação genérica de não exonerar o agravante e de não nomear
outra pessoa para o cargo, durante o período de tramitação da ação
cautelar e da ação principal.
ACÓRDÃO
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório
de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL.
Belo Horizonte, 29 de outubro de 2009.
DES. MOREIRA DINIZ - Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Assistiu ao julgamento, pela Agravada, o Dr. Amauri Floriano do
Nascimento.
O SR. DES. MOREIRA DINIZ:
VOTO
Cuida-se de agravo de instrumento (fls. 02/12) aviado por Bruno
Campos de Morais contra decisão (fls. 69/72) do MM. Juiz da 2ª.
Vara Cível da comarca de Muriaé, que, nos autos de uma ação cautelar inominada promovida contra a Câmara Municipal de Muriaé,
indeferiu a liminar, consistente na imediata recondução do agravante ao cargo comissionado de Diretor Legislativo, e na vedação de
nomeação de outra pessoa para ocupar o referido cargo.
O agravante alega que foi nomeado, no dia 05/01/2000, para o
cargo em comissão de Secretário da Presidência da Câmara de Vereadores, no qual permaneceu até dia 01/06/2001, quando foi investido no cargo em comissão de Diretor Legislativo; que, no dia
05/07/2002, ou seja, 2 anos e 6 meses após seu ingresso na Câmara
Municipal de Muriaé, contraiu matrimônio com Telma da Silva Braga
Morais, filha do vereador Telmo Braga; que a portaria 359/2009,
editada pelo Presidente da Câmara Municipal, com base em recomendação dos Promotores de Justiça, o exonerou de seu cargo, sob
o fundamento equivocado de que houve nepotismo, já que a nomeação antecedeu ao casamento; que, de acordo com o enunciado
administrativo nº. 1, do Conselho Nacional de Justiça, seu caso não
configura nepotismo; que não é verdadeira a afirmação feita pelo
MM. Juiz, de que seu ingresso na Câmara Municipal teria ocorrido na
mesma época em que Telmo Braga – atualmente seu sogro - passou
a integrar o quadro de vereadores; que a nomeação efetuada pelo
vereador Telmo Braga, para o cargo de Diretor Legislativo, somente
ocorreu em razão da nova lei municipal, quando todos os servidores
ocupantes de cargo em comissão foram exonerados e novamente
nomeados para as mesmas funções, mas com o nome dos cargos
alterados; e que a possibilidade de grave dano é inquestionável,
pois, com a exoneração, ficará sem receber salário, o que afetará
sua subsistência. Ao final, pede sua imediata recondução ao cargo
de Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Muriaé, e que seja
vedada a nomeação de outra pessoa para o cargo durante o período
de tramitação da ação declaratória que será ajuizada.
Indeferida a liminar recursal (fl. 96); veio a contra-minuta de fls.
108/113.
Os documentos de fls. 24, 25 e 40 deixam claro que as nomeações
do agravante para os cargos comissionados de Secretário da Presidência da Câmara Municipal de Muriaé - em 05/01/2000 - e de Diretor Legislativo da mesma Casa - em 01/06/2001 - se deram antes
de seu casamento com a filha do vereador Telmo Braga.
As práticas de nepotismo pressupõem o favorecimento de cônjuge,
companheiro, ou parentes na nomeação para cargos de provimento
em comissão, sendo que, no caso, quando o agravante foi nomeado,
não existia o vínculo de parentesco por afinidade com o vereador
Telmo Braga.
Aliás, a súmula vinculante nº. 13, recentemente aprovada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, estabelece 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”
(destaquei).
De acordo com a redação da súmula, a existência de qualquer dos
vínculos acima apontados constitui impedimento que deve ser observado no momento da nomeação, o que não se verifica no caso
dos autos.
Como não há indícios de que houve ajuste prévio entre o agravante
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e o vereador, para burlar a proibição geral de prática de nepotismo,
mostra-se, ao menos inicialmente, equivocada a conclusão de que
a nomeação violou os princípios constitucionais da impessoalidade,
moralidade e eficiência.
Ademais, a decisão agravada foi proferida com base em meras deduções, que sequer encontram amparo nas provas constantes dos
autos. Por exemplo, o MM. Juiz afirmou ter verificado “que a nomeação inicial do autor para exercício de cargo em comissão na Câmara
de Vereadores se deu em 05/1/2000, ou seja, na mesma data em
que o Sr. Telmo passou a integrar o quadro de vereadores deste
município” (fl. 71). Todavia, analisando os documentos que acompanharam a inicial da ação, e que foram integralmente reproduzidos
às fls. 23/67 destes autos, não vejo prova de que a nomeação do
agravante tenha realmente coincidido com a primeira eleição do vereador Telmo Braga.
Além disso, o MM. Juiz presumiu que, quando o agravante passou
a integrar os quadros da Câmara Municipal, o mesmo já possuía
relacionamento com a filha do vereador, e que foi esta relação que
o levou a ser nomeado. Em primeiro lugar, observo que, entre os
documentos que acompanharam a inicial da ação cautelar, não há
prova de quando se deu o início do relacionamento. Em segundo
lugar, lembro que o simples namoro do agravante com a filha do
vereador não seria suficiente para marcar sua nomeação como um
ato de nepotismo.
Assim, pode-se dizer, ao menos inicialmente, que o motivo indicado
na portaria 359/2009 para a exoneração do agravante não existe,
o que, somado ao risco de que a privação da atividade laboral gera
ao sustento do servidor e dos seus familiares, justifica a imediata
reintegração no cargo.
Contudo, como se trata de cargo comissionado, marcado pela livre nomeação e exoneração, não se pode impor ao Poder Público a
obrigação genérica de não exonerar o agravante e de não nomear
outra pessoa para o cargo durante o período de tramitação da ação
cautelar e da ação principal que será ajuizada.
Com tais apontamentos, dou parcial provimento ao agravo, apenas
para suspender os efeitos da portaria 359/2009, e determinar a
imediata recondução do agravante ao cargo de Diretor Legislativo
da Câmara Municipal de Muriaé, se outra causa não houver, impeditiva de tal fato.
Custas, pela agravada; isenta por força de lei.” (Grifou-se)
Por fim, em pesquisa na internet, verifiquei que a servidora THUSLLEY BRISSON HENRIQUE foi exonerada do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Mateus, por meio
do Decreto nº 007/2013 de 02/01/2013.
Assim, penso que deva ser sopesada a circunstância da servidora
ter sido exonerada em janeiro de 2013, de não possuir, na época da
nomeação, relação de parentesco com o gestor, posto era namorada
do filho do Presidente da Câmara e não nora do mesmo, além da
inexistência de qualquer referência nos autos à prática de nepotismo cruzado.
Desse modo, afasto, de início, a ocorrência de nepotismo cruzado
porque não ficou comprovado que tenha havido contratação pelo
Executivo de São Mateus para atender pedidos do Legislativo de São
Mateus, em contrapartida à contratação da Sra. Thussley. Então,
inexistente qualquer indício de “troca de favores” entre o Legislativo
e Executivo, não há que se falar em nepotismo cruzado, na medida
em que não há reciprocidade de nomeações.
IV - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com
base no artigo 12, inciso III, da Resolução nº 182/2002, acompanhando o entendimento esposado pela 4ª Secretaria de Controle
Externo (MTP 306/2013) e discordando em parte do teor da ITC
4609/2013 e do Parecer do Ministério Público Especial de Contas,
VOTO para que o colegiado adote a seguinte decisão:
I – Seja recebido o expediente protocolizado em 12/04/2012 como
denúncia, e, no mérito, pela sua improcedência, com base no art.
95, inciso I da Lei 621/2012.
Por fim, recomendar à Câmara de São Mateus, na pessoa de seu
atual Presidente da Câmara Municipal que se abstenha de utilizar
a estrutura funcional e os servidores da Câmara Municipal de São
Mateus para elaboração de defesas particulares.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão e, após
cumpridas as formalidade legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2521/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Receber o expediente protocolizado em 12/04/2012 como denún-
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cia, e, no mérito, considera-la improcedente, com base no art. 95,
inciso I da Lei 621/2012;
2. Recomendar à Câmara de São Mateus, na pessoa de seu atual
Presidente, que se abstenha de utilizar a estrutura funcional e os
servidores da Câmara para elaboração de defesas particulares;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-1256/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3744/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA REMESSA – 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - JOSELI JOSÉ MARQUEZINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE
2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, relativa ao
2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/2013 e meses 13 e 14 do exercício de
2013, de responsabilidade do senhor Joseli José Marquezini.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão RCO n. 255/2014
(f. 12/13), a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a
omissão sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 28, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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-3744/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão de
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, referente ao 2º, 3º, 4º, 5º e
6º bimestres 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, 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.
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Sala das Sessões, 16 de dezembro 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. 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-1257/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3745/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA REMESSA – 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - AMANDA QUINTA RANGEL
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-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, relativa ao 6º
bimestre/2013 e meses 13 e 14/2013, de responsabilidade da Sra.
Amanda Quinta Rangel.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão RCO n. 251/2014 (f.
12), a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 19, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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-3745/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, 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, 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 dezembro 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. 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-1258/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4421/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA REMESSA – 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSELI JOSÉ MARQUEZINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, relativa
à abertura e ao 1º e 2º bimestres de 2014, de responsabilidade do
senhor Joseli José Marquezini.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão RCO n. 262/2014 (f.
12), a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 20, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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-4421/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Fundo
Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, referente aos 1º e 2º
bimestres de 2014, 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, 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 dezembro 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. 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-1259/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4422/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA REMESSA – 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - AMANDA QUINTA RANGEL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, relativa à abertura
e ao 1º e 2º bimestres/2014, de responsabilidade da Sra. Amanda
Quinta Rangel.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão RCO n. 263/2014 (f.
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12), a área técnica informa que as prestações de contas foram devidamente encaminhadas ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 20, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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-4422/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, referente aos 1º e 2º bimestres
de 2014, 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, 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 dezembro 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. 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-1260/2014 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7736/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA REMESSA – 3º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL - LUCIANO DE PAIVA ALVES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL: OMISSÃO NA
REMESSA - 3º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 3º bimestre do exercício de 2014, de
responsabilidade do senhor LUCIANO DE PAIVA ALVES, Prefeito Municipal de Itapemirim.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 238/2014 (f.
17/19), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 23, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, 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-7736/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, sanear a omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, referente ao 3º bimestre de 2014,
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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, 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 dezembro 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. 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-1261/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3328/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS - RODRIGO BARCELLOS GONÇALVES (OAB/ES Nº
15.053), GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16.046) E ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES Nº 15.786).
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) da Câmara
Municipal de Afonso Cláudio, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do senhor Nilton Luciano de Oliveira.
A análise realizada pela 3ª Secretaria de Controle Externo, consubstanciada no Relatório Técnico Contábil RTC n. 22/2014 e na Instrução Técnica Inicial ITI n. 75/2014, sugeriu a citação do responsável,
em razão do seguinte indicativo de irregularidade:
- Pagamento indevido de Verba Indenizatória (Item 6)
Inobservância ao disposto nos artigos 37, inciso X, e 39, § 4º da
CRF/88; Instrução Normativa TC 26/2010 e Portaria Conjunta
1/2012 (TCEES e MPES).
Regularmente citado, conforme Termo de Citação n. 588/2014,
o senhor Nilton Luciano de Oliveira apresentou defesa às folhas
213/215.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n. 9583/2014, manifestando-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual,
conforme segue:
3 CONCLUSÃO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, cuja gestão esteve sob a
responsabilidade do senhor Nilson Luciano de Oliveira, têm-se as
seguintes conclusões:
3.1.1 Verificou-se o atendimento aos com despesas com pessoal
e despesa total com o poder legislativo, e o encaminhamento dos
relatórios de gestão fiscal;
3.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, concluiu-se opinando por:
4.2.1 Julgar REGULARES as contas do senhor Nilson Luciano de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio no exercício de 2012 com amparo no artigo 84, inciso I da Lei Complementar
621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 5263/2014,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolheu o posicionamento da Área Técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9583/2014
demonstra que a impropriedade inicialmente apontada foi devidamente sanada, não restando, nos presentes autos, fatos capazes de
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macular a Prestação de Contas Anual.
Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual o órgão
jurisdicionado observou os preceitos constitucionais relativos aos
gastos totais e individuais com subsídio de vereadores (art. 29, VI e
VII da CF), do Poder Legislativo (art. 29-A e incisos, da CF) e folha
de pagamento (art. 29-A, § 1º, da CF), bem como as normas de
gestão fiscal, em especial, aquelas referentes aos limites de despesas com pessoal (arts. 19, 20 e 22, da LRF).
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites legais, com fulcro no
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, acompanhando
a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE
AFONSO CLÁUDIO, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor NILTON LUCIANO OLIVEIRA, dando-lhe quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3328/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Afondo Cláudio, relativas ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Nilton Luciano de
Oliveira, dando-lhe a devida quitação e, arquivando-se os presentes
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader 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 dezembro 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. 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-1262/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2500/2014
JURISDICIONADO - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FUNCOP
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEIS - RODRIGO COELHO DO CARMO E HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCOP, referente ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade dos senhores Rodrigo Coelho do
Carmo (01/01 a 06/02/2013) e Helder Ignácio Salomão (06/02 a
31/12/2013).
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 307/2014 (f. 10/21) e
da Instrução Técnica Conclusiva n. 7604/2014 (f. 23/24), 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. 26, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei
Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação
de Contas Anual do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da
Pobreza - FUNCOP, relativa ao exercício de 2013, dando-se quitação
aos responsáveis, senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Helder Ig-
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nácio Salomão.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2500/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regulares
as contas do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza,
relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Coelho do Carmo e Helder Ignácio Salomão, dando-lhes a devida
quitação e, arquivando-se os presentes autos, após o trânsito em
julgado, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader 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 dezembro 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. 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-1263/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3387/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO
CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - NAYARA BENFICA PIRES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, referente ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade da senhora Nayara Benfica Pires.
A análise realizada pela 3ª Secretaria de Controle Externo, consubstanciada no Relatório Técnico Contábil RTC n. 151/2014 e na Instrução Técnica Inicial ITI n. 375/2014, sugeriu a citação da responsável
pelo Fundo e do Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger Costa, em razão dos seguintes indicativos de irregularidades:
Responsável
NAYARA BENFICA
PIRES

WILSON BERGER
COSTA

Itens/
Achados
Subitens
2.2.2
Ausência de comprovação do
saldo bancário de diversas
contas correntes e aplicações,
impossibilitando aferir o saldo
contábil das respectivas contas
no final do exercício financeiro
de 2012.
3.3.1
Divergência no saldo de Bens
Móveis.
3.3.2
Declaração de Inventário de
Bens Patrimoniais Incorreta.
2.2.1
Cópia dos atos de designação,
posse, exercício e exoneração
dos gestores do exercício no
período em análise e do gestor
responsável pelo encaminhamento da respectiva Prestação
de Contas Anual.

Regularmente citados, conforme Termos de Citação n. 1394/2014
e 1395/2014, os responsáveis apresentaram a defesa às folhas
323/500.
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As justificativas foram analisadas no corpo da Instrução Contábil
Conclusiva ICC n. 186/2014, opinando a 3ª Secretaria de Controle
Externo pela REGULARIDADE das Contas sob o aspecto técnico-contábil, conforme abaixo transcrito:
3 CONCLUSÃO
Esta Prestação de Contas Anual relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO, referente ao exercício de 2012, foi
examinada e formalizada, conforme disposições da Resolução nº
182/02, deste TCEES e suas alterações.
Quanto ao aspecto técnico-contábil, como também a ausência de
documentos e/ou peças e, considerando-se que os indicativos de
irregularidades apontadas no RTC já mencionado, foram afastados,
atendendo os dispostos na legislação pertinente, opina-se no sentido de que o Egrégio Plenário desta Corte de Contas julgue REGULARES as contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO
CLÁUDIO, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da
Senhora NAYARA BENFICA PIRES, conforme dispõe o inciso I, art.
84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 161, da Resolução TC
261/2013, dando QUITAÇÃO PLENA sobre os fatos contábeis atinentes a sua gestão.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n. 9611/2014, manifestando-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual com
QUITAÇÃO ao responsável, conforme segue:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 186/2014
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 Nayara Benfica Pires – Secretária Municipal de
Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, no
exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 5312/2014,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acolheu o posicionamento da Área Técnica.
É o Relatório.
A análise contábil constante do da Instrução Contábil Conclusiva
ICC 186/2014 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9611/2014
demonstra que a impropriedade inicialmente apontada foi devidamente sanada, não restando, nos presentes autos, fatos capazes de
macular a Prestação de Contas Anual.
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites legais, com fulcro no
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, acompanhando
a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO, relativa ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade da senhora NAYARA BENFICA PIRES, dando-lhe
quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3387/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar regulares
as contas do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, relativa
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Nayara Benfica Pires, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader 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 dezembro 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
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Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1270/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5843/2007
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOSÉ ELIAS GAVA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVA VENÉCIA - RESPONSÁVEL: JOSÉ ELIAS GAVA - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ATOS IRREGULARES -RESSARCIMENTO
- MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECIDO
- PROVIMENTO PARCIAL - MANTER MULTA - PAGAMENTO DA
MULTA - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata o presente processo de quitação do débito de 1.500 (hum mil
e quinhentos) VRTE, referente à multa imputada ao Sr. José Elias
Gava, nos termos do Acórdão TC 391/2013 (fls. 835/847).
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Vieira, interpôs Recurso de Reconsideração em face do Acórdão
TC 391/2013, autuado por meio do processo TC 7599/2013 (em
apenso). Conforme Acórdão TC 323/2014 (fls. 62/93 do processo TC
7599/2013), decidiu o Plenário não conhecer do recurso e arquivar
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Conforme Termo de Verificação n.º 024/2013 (fls. 860), atesta a
Secretaria do Ministério Público de Contas a quitação da dívida tempestivamente em 20/09/2013 (fls.860/861), conforme comprovantes juntados às fls. 856/857.
É o relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Acórdão TC 391/2013 foi prolatado em 01 de
agosto de 2013 (fls. 847) e, segundo informação da Secretaria
Geral das Sessões (TC 7533/2013, fls. 99), transitou em julgado
em 19/09/2014, data posterior à publicação da Resolução TC n.
261/2013 (07/06/2013), não é possível aplicar a regra de transição
do art. 481 do Regimento Interno, que permitiria o saneamento.
O Termo de Verificação n.º 024/2013, de fls. 860/861, acompanhado
dos comprovantes de fls. 856/857, demonstram a quitação do débito, devidamente atualizado, de responsabilidade do Sr. José Elias
Gava, em cumprimento ao Acórdão TC 391/2013 (fls. 835/847).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 148 da Lei Complementar
n. 621/2012, nos moldes da análise realizada pela Secretaria do
Ministério Público de Contas, VOTO por reconhecer a QUITAÇÃO ao
senhor JOSÉ ELIAS GAVA, em razão do pagamento integral da multa
aplicada pelo Acórdão TC n. 391/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5843/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, dar quitação
ao Sr. José Elias Gava, em razão do pagamento integral da multa
aplicada pelo Acórdão TC- 391/2013, 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 do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader 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 dezembro 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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
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Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1271/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2067/2009 (APENSO TC-4970/2007)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - EDIVAL JOSÉ PETRI
ADVOGADO - CLEI FERNANDES DE ALMEIDA (OAB-ES Nº 8.783)
EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - EXERCÍCIO DE 2006 - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) PROVIMENTO PARCIAL - EXCLUIR IRREGULARIDADES - EXCLUIR RESSARCIMENTO - MANTER MULTA - 2)
RECOMENDAÇÃO - PAGAMENTO DA MULTA - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de quitação da multa pecuniária imposta no Acórdão TC
449/2012 (fls. 117/151), proferido no processo TC 2067/2009, que
julgou o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edival José
Petri, Prefeito Municipal de Anchieta durante a gestão de 2006, em
face do Acórdão TC n.º 569/2008, prolatado nos autos do processo
TC 4970/2007, em apenso, que julgou irregulares os atos praticados
pelo recorrente, relativos ao exercício de 2006.
O Acórdão TC 449/2012 acolheu parcialmente o Recurso interposto,
excluindo as irregularidades a que se referem os itens 1.1, 6.4, 8.1,
6.1, 6.2, 6.3 e 9.1, com a consequente exclusão do ressarcimento da importância equivalente a 3.934,94 VRTE, mas mantendo a
MULTA de 1000 VRTE e os demais ternos do Acórdão TC 569/2008.
De acordo com o Termo de Verificação n. 043/2014, emitido pela
Secretaria do Ministério Público de Contas (fls. 177/178), o gestor
recolheu a multa cominada aos cofres estaduais, no valor de R$
2.823,52, correspondente a 1000 VRTE mais juros moratórios, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (f. 173/175).
Considerando que referido Acórdão foi publicado em 06/05/2013
(fls. 154), transitou em julgado em 06 de junho de 2013 (fls. 163),
mas a multa só foi quitada em 27/06/2014, conforme documentos
comprobatórios da SEFAZ às fls. 174/175, data posterior à publicação da Resolução TC n. 261/2013 (07/06/2013), não é possível
aplicar a regra de transição do art. 481 do Regimento Interno, que
permitiria o saneamento.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 148 da Lei Complementar
n. 621/2012, nos moldes da análise realizada pela Secretaria do Ministério Público de Contas, VOTO por reconhecer a QUITAÇÃO ao Sr.
Edival José Petri, em razão do pagamento integral da multa aplicada
pelo Acórdão TC 449/2012 (fls. 117/151).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2067/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, dar quitação
ao Sr. Edival José Petri, em razão do pagamento integral da multa
aplicada pelo Acórdão TC- 449/2012, 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, 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 dezembro 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. 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-1272/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5649/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
INTERESSADO - ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEIS - EDIVAL JOSÉ PETRI E RONALD RAMOS HERMES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 09/2012 - 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se de Representação contra a Concorrência Pública n. 9/2012,
realizada pela Prefeitura de Anchieta para a contratação de obras de
construção de calçadas, com abertura prevista para 31 de agosto
de 2012.
Os questionamentos referem-se à cobrança pelo fornecimento do
edital, à ausência de projeto básico e executivo, ao não parcelamento do objeto, à garantia da proposta antes da abertura do certame e
à exigência ilegal de requisitos para a qualificação técnica.
Segundo a Decisão TC n. 3740/2012 (f. 51/52), foi deferida a medida cautelar para suspender o curso da licitação, sendo os responsáveis notificados.
Em resposta à notificação (f. 66/68 e 97/99), os gestores informaram que a concorrência foi suspensa antes da abertura, sendo, ao
final, revogada, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de
11 de dezembro de 2012.
Nos termos da Instrução Técnica Conclusiva n. 6139/2014 (f.
128/131), a área técnica propôs a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, do Regimento
Interno c/c art. 267, inciso VI, § 3º, do Código de Processo Civil, em
razão da ausência de interesse-necessidade.
Sugeriu, ainda, RECOMENDAR ao atual prefeito municipal que, em
futuras licitações, os editais observem os seguintes enunciados:
1º) Não realizar a cobrança de valor para retirada do edital de licitação acima do valor estritamente necessário para a reprodução de
cópias e mídia eletrônica;
2º) Não licitar obras e serviços de engenharia sem a existência de
projeto básico conforme definido pela OT IBR 001/2006;
3º) Realizar o parcelamento do objeto, nos casos em que os serviços
forem executados em várias localidades do município;
4º) Não exigir a apresentação de garantias com antecedência à
apresentação dos documentos de habilitação;
5º) Não exigir responsável técnico para serviços de natureza comum.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 133, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou integralmente a conclusão técnica.
É o breve relatório.
Esta Corte já reconheceu a perda do interesse de agir nos casos
em que os editais licitatórios são revogados, mesmo após a concessão de medida cautelar, a exemplo das decisões contidas no TC n.
2462/2013, no TC n. 2062/2013 e no TC n. 4340/2013.
Considerando que a revogação do edital elimina o objeto dos presentes autos, ocasionando a perda do interesse em prosseguir no
feito, acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas,
entendendo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil, acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual, diante da
revogação do Edital da Concorrência Pública n. 9/2012 da Prefeitura
de Anchieta.
VOTO, ainda, por RECOMENDAR ao atual Prefeito Municipal que, nas
futuras licitações, os editais observem os seguintes enunciados:
1º) Não realizar a cobrança de valor para retirada do edital de licitação acima do valor estritamente necessário para a reprodução de
cópias e mídia eletrônica;
2º) Não licitar obras e serviços de engenharia sem a existência de
projeto básico conforme definido pela OT IBR 001/2006;
3º) Realizar o parcelamento do objeto, nos casos em que os serviços
forem executados em várias localidades do município;
4º) Não exigir a apresentação de garantias com antecedência à apresentação dos documentos de habilitação;
5º) Não exigir responsável técnico para serviços de natureza comum.
Cientifique-se o interessado.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5649/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, ausência de interesse processual diante da revogação do Edital de Concorrência
Pública nº 09/2012;
2. Recomendar ao atual Prefeito Municipal que, nas futuras licitações, os editais observem os seguintes enunciados:
2.1. Não realizar a cobrança de valor para retirada do edital de licitação acima do valor estritamente necessário para a reprodução de
cópias e mídia eletrônica;
2.2. Não licitar obras e serviços de engenharia sem a existência de
projeto básico conforme definido pela OT IBR 001/2006;
2.3. Realizar o parcelamento do objeto, nos casos em que os serviços forem executados em várias localidades do município;
2.4. Não exigir a apresentação de garantias com antecedência à
apresentação dos documentos de habilitação;
2.5. Não exigir responsável técnico para serviços de natureza comum;
3. Arquivando-se os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da 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 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 dezembro 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. 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-1276/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2892/2014
JURISDICIONADO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - CYNTIA FIGUEIRA GRILLO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2013) - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Cyntia
Figueira Grillo, Secretária Municipal de Assistência Social.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil – RTC 375/2014, fls. 11 a 21, que ressaltou os seguintes aspectos :
A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas, por intermédio do Ofício Nº 14/2014, em 31 de março de
2014, portanto, dentro do prazo regimental, composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes, devidamente assinada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra.
Cyntia Figueira Grillo e da Contabilista Responsável, Sra. Maria Casagrande Lachini, CRC ES 6802/0.
- Destacou os registros contábeis das contribuições previdenciárias
patronais e as retidas dos servidores, contribuições essas recolhidas
ao regime geral de previdência, confirmados pelo resumo da folha
de pagamento.
No item 3.2 do RTC 375/2014, o subscritor indica que, com base no
balanço patrimonial – exercício 2012, na demonstração das variações patrimoniais, no demonstrativo da dívida fundada e no balanço
patrimonial- exercício 2013, não consta dívida decorrente de parcelamentos de débitos previdenciários.
Quanto aos Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis ( item
3.3 do RTC 375/2014) a análise restringiu-se à avaliação dos valoDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

res demonstrados com bens móveis e imóveis, registrados no grupo
imobilizado, portanto, integrante do ativo não circulante, comparando-os com o inventário anual de bens levantado em 31/12/2013.
Conclui o presente relatório, opinando quanto ao aspecto técnicocontábil, sejam julgadas REGULARES as contas em exame.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8325/2014, fls. 23/24, encampando o entendimento exarado pela 3ª Secretaria de Controle Externo,
opina 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, por meio de manifestação da lavra do
Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuindo
aos argumentos fáticos e jurídicos delineados pela Área Técnica,
opina seja a presente prestação de contas julgada REGULAR, com
fulcro no art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/12, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal(fls. 26).
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de proposta de
voto.
É o relatório.
A Prestação de Contas é um dos deveres básicos dos administradores públicos e de todos aqueles que gerem recursos públicos, e os
seus dados devem refletir efetivamente a utilização desses recursos,
permitindo a formação de um juízo de valor a respeito dos atos praticados pelo gestor.
A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, com
amparo na Lei nº 10.180 de 06 de fevereiro de 2001 e no Decreto
nº 6.976, de 07 de outubro de 2009, é o órgão central do Sistema
de Contabilidade Federal, tendo competência para editar as normas
e procedimentos contábeis para serem utilizados por todos os entes
da Federação, com objetivo de padronizar a contabilidade pública e
proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.
Neste contexto, a Secretaria do Tesouro Nacional emitiu, a partir de
2009, Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP,
que hoje encontra-se em sua 5ª Edição, com validade para aplicação a partir do exercício de 2013, que dentre outros procedimentos,
padroniza o plano de contas do setor público em âmbito nacional,
adequando-o aos dispositivos legais vigentes e aos padrões internacionais de contabilidade do setor público.
Conquanto esses normativos sejam úteis para identificar a saúde
financeira dos entes públicos, sendo, inclusive instrumentos para
tomada de decisões dos gestores, entendo que sua aplicação deve
ser aperfeiçoada nas análises feitas pela área técnica deste Tribunal.
Mas, de todo modo, importa destacar a importância desses normativos, para fins de orientação gerencial do gestor e futuramente, para
servir de parâmetro nas análises feitas neste Tribunal.
Compulsando os autos, e examinando os arquivos enviados por mídia digital, destaca-se, além do que foi analisado pela área técnica,
de forma sucinta, o seguinte:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Receitas Orçamentárias – Previsão Inicial
Despesas Orçamentárias – Dotação Inicial
Desequilíbrio Orçamentário
Despesa Autorizada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO
Saldo financeiro disponível do exercício anterior
Saldo financeiro disponível apurado para
exercício seguinte
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Circulante
R$ 792.841,64 Circulante
Não Circulante R$ 22.530,38
Não Circulante
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Ativo Financeiro R$ 792.841,64 Passivo
Financeiro
Superavit Financeiro
748.930,36

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

462.000,00
2.150.000,00
1.688.000,00
2.310.280,38
2.170.482,35
139.798,03

R$ 0,00
R$ 792.841,64

R$ 43.911,28
R$ 0,00
R$ 771.460,74
R$ 43.911,28

Observa-se, dos dados enviados pelo jurisdicionado, que a relação
entre a Previsão Inicial da Receita (R$ 462.000,00) e a Dotação
Inicial da Despesa (2.150.000,00) indica um déficit no valor de R$
1.688.000,00 - mas que é compreensível, pois se trata de um Fundo Municipal que executa despesa orçamentária para prestação de
serviço público e dependente de recursos do Tesouro. É um fato
que não representa irregularidade, mas que deve ser evidenciado
complementarmente por meio de nota explicativa, ainda que seja
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identificado no Balanço Financeiro e na Demonstração dos Fluxos
de Caixa.
Confrontando-se a Despesa Autorizada ( R$ 2.310.280,38 ) com a
Despesa Executada ( R$ 2.170.482,35 ), constata-se uma economia
orçamentária da ordem de R$ 139.798,03.
O Fundo Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante apresentou saldo de disponibilidades financeiras para o exercício seguinte de R$792.841,64 - o que significa que os ingressos
orçamentários, incluindo as transferências financeiras recebidas do
município, superaram os dispêndios orçamentários, gerando um superávit, que não se deve confundir com o superávit financeiro, pois
este é obtido por meio do Balanço Patrimonial.
O Balanço Patrimonial apresentou um superávit patrimonial no montante de R$ 771.460,74.
No Patrimônio Líquido fica evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, e compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os
passivos.
O Balanço Patrimonial apresentou um superávit financeiro (Ativo Financeiro R$792.841,64 – Passivo Financeiro R$ 43.911,28) no valor
de R$748.930,36.
PROPOSTA DE VO T O
Ante todo o exposto, observados os trâmites processuais e legais,
concordando plenamente com a Área Técnica e o Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, PROPONHO VOTO
pela REGULARIDADE das contas do Fundo Municipal de Assistência
Social de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do Sra.
Cyntia Figueira Grillo, Secretária Municipal de Assistência Social, referente ao exercício financeiro de 2013, na forma do Inciso I do art.
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2892/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos da
proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti:
1. Julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do Sra.
Cyntia Figueira Grillo, Secretária Municipal de Assistência Social, referente ao exercício financeiro de 2013, na forma do Inciso I do art.
84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação à responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
2. Arquivar estes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o Senhor Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, Presidente, o Senhor Auditor João Luiz
Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, 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. 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 dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-095/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6030/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIMESTRES/2014
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RESPONSÁVEL - MÉRCIA MÔNICO COMERIO DE HOLANDA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – SANEMAENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral (1º e
2º bimestre - exercício 2014) no sistema informatizado denominado
Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 930/2014 opinando pela notificação do responsável, senhora
Mércia Mônico Comerio de Holanda.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1113/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1511/2014 (fl.5). As informações foram prestadas (fl.08/12) e os autos encaminhados à 4ª
Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Fabiana Pereira Azevedo Xavier, por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 308/2014 (fl.15), constatou que os dados alusivos ao 1º e 2º bimestre de 2014 foram recebidos atendendo assim
ao Termo de Notificação acima referido. Por via de consequência,
propôs o arquivamento do Processo TC 6030/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
5543/2014 (fl 22), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão, ante
o envio da prestação de contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 308/2014 e no Parecer do MPEC 5543/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução TC n.º 9301/2013, 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-6030/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dez de fevereiro
de 2015, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão,
arquivar os presentes autos nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
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 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, 10 de fevereiro de 2015.
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. 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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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
- PARECER/CONSULTA TC-019/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1368/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - SEBASTIÃO FOSSE
EMENTA: VALORES REPASSADOS AO MUNICÍPIO A TÍTULO
DE INCENTIVO AOS SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DA
SAÚDE, INTEGRAM O CONCEITO DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - VALORES SUJEITOS AO LIMITE DE “GASTOS COM
PESSOAL” ESTABELECIDO NA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL - NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR, JUNTAMENTE
COM O PROJETO DE LEI ATINENTE À DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS, O CORRESPONDENTE DEMONSTRATIVO DE
IMPACTO FINANCEIRO, UMA VEZ QUE A CONCESSÃO DO
REFERIDO INCENTIVO ACARRETA AUMENTO DE DESPESA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1368/2014,
em que o Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Sr. Sebastião
Fosse, formula consulta a este Tribunal, no sentido de obter esclarecimentos acerca dos valores repassados ao Município, pelo Ministério da Saúde, como incentivo aos participantes do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
de Saúde – PMAQ, formulando os seguintes questionamentos:
a) Há a necessidade de se encaminhar ao Legislativo o Impacto
Financeiro?
b) A transferência de valores é considerada “gastos com pessoal”?
Por quê?
c) No caso de que seja mensurado o percentual para efeito de
diagnosticar o índice da folha de pagamento, o valor transferido
pelo Ministério da Saúde para repassar aos servidores entra no
somatório como receita líquida corrente?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/12.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, acolhendo o
voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
preliminarmente, conhecer da consulta, e no mérito, responder
os questionamentos elaborados pelo Consulente nos termos da
Instrução Técnica OTC-34/2014, da 8ª Secretaria de Controle Externo, abaixo transcritos:
Orientação Técnica em Consulta OTC-34/2014:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Sebastião Fosse,
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, durante o exercício de
2014, solicitando resposta para a seguinte indagação:
Como de conhecimento desse Egrégio Tribunal, através da Portaria GM/MS n. 1.654, de 19 de julho de 2011, o Ministério da Saúde
criou incentivo aos participantes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde – PMAQ.
Estes valores foram transferidos para uma conta na Prefeitura,
de cujo montante face a entendimento feito em conjunto com o
Secretário da Saúde, Servidores e Prefeito, chegaram a um acordo
de liberar 60% (sessenta por cento) distribuídos equitativamente
entre aqueles que exerceram atividades dentro do programa nos
últimos 12 (doze) meses.
Naturalmente para respaldar a transferência dos recursos, foi elaborado Projeto de Lei, detalhado, para que o Legislativo autorizasse o pagamento, que, por sua vez solicitou o impacto financeiro
face a informação da Secretária da Fazenda.
Neste sentido o Setor financeiro afirma que o impacto é necessário face alterar o percentual de gastos com pessoal em face de
consulta telefônica junto a esse Tribunal.
Numa análise sobre a matéria há de se entender que os valores
repassados pelo Ministério da Saúde são para incentivo aos servidores da Atenção Básica da Saúde, assim, no melhor entendimento, não se trata de “gastos com pessoal”, mas sim de transferência
de valores, pois o Município serve, tão somente, de intermediário.
Neste sentido tomamos a liberdade de fazer os seguintes questionamentos:
I – Há a necessidade de se encaminhar ao Legislativo o Impacto
Financeiro?
II – A transferência de valores é considerada “gastos com pessoal”? Por que?
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III – No caso de que seja mensurado o percentual para efeito de
diagnosticar o índice da folha de pagamento, o valor transferido
pelo Ministério da Saúde para repassar aos servidores entra no
somatório como receita líquida corrente?
II - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
A presente Consulta foi apreciada pelo Conselheiro Relator, conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM 234/2014, que,
verificando a falta de um dos requisitos exigidos pelo artigo 122,
parágrafo 1º, inciso V, da Lei Complementar nº 621/2012 (necessidade da consulta ser instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente), determinou a notificação do Consulente para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, fosse suprida a referida ausência.
Após ser notificado, consoante Termo de Notificação nº 371/2014,
o Consulente juntou o parecer de fls. 10/11 dos autos, da lavra de
seu Procurador Geral, Sr. Daniel Freitas Jr.
Da análise da documentação acostada, entendeu o Relator presentes os requisitos de admissibilidade da Consulta, conforme
despacho de fl. 16.
Vêm os autos, portanto, a esta 8ª Secretaria de Controle Externo,
para exame de mérito.
III - MÉRITO
A presente Consulta questiona se o valores transferidos ao Município a título de incentivo aos servidores participantes do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
da Saúde – PMAQ deveriam ser considerados “gastos com pessoal”, se entrariam no cômputo da Receita Corrente Líquida e se
haveria a necessidade de encaminhar, juntamente com o projeto
de lei atinente à distribuição desses recursos, o correspondente
demonstrativo de impacto financeiro.
Inicialmente, cumpre afirmar que esta Secretaria já emitiu orientação técnica sobre matéria correlata, por meio da OTC nº 05/2014
(TC nº 216/2014), em que o Consulente inquiria se a remuneração dos profissionais que atuam no Programa de Saúde da Família
– PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS deveria ser classificada como “outros serviços de terceiros – pessoa
física” ou ser computada nos “gastos com pessoal”.
Insta ressaltar que consideraremos, na resposta a esta Consulta, que os beneficiários desse incentivo financeiro são servidores
integrantes do quadro permanente da Administração Municipal,
já que o Consulente fala em “servidores da Atenção Básica da
Saúde”.
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB), nos termos do artigo 1º, da Portaria
nº 1.654/2011, do Ministério da Saúde, tem por objetivo “induzir
a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional,
regional e localmente de maneira a permitir maior transparência
e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção
Básica em Saúde”.
Os recursos destinados ao financiamento da Atenção Básica devem ser utilizados segundo as diretrizes estabelecidas na Portaria
nº 2.488/2011 e no artigo 6º, parágrafo 2º, da Portaria nº 204/
GM, de 29/01/2007, abaixo transcrito:
Art. 6º. [...]
[...]
§ 2º- Os recursos referentes aos blocos da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde e de Gestão do SUS, devem ser utilizados considerando que fica vedada a utilização desse para pagamento de:
I – servidores inativos;
II – servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente
para desempenhar funções relacionadas aos serviços relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;
III – gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;
IV – pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio município ou do
estado; e
V – obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já existentes, utilizados para a
realização de ações e/ou serviços de saúde.
Dentre as ações desenvolvidas no PMAQ-AB, encontra-se a Estratégia Saúde da Família, na qual estão inseridos o Programa de
Saúde da Família – PSF e o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde – PACS, de modo que o questionamento trazido pelo Consulente guarda sintonia com os apontamentos lançados na OTC nº
05/2014, como adiante veremos.
No caso em tela, os recursos disponibilizados na conta do Muni-
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cípio, cujo percentual de 60% será distribuído equitativamente
entre os servidores que exerceram atividades dentro do PMAQ-AB
no período de maio de 2012 a abril de 2013, são entendidos pelo
Parecer Técnico do órgão, acostado aos autos, como “receita extraordinária por transferência intragovernamental”, e, sendo assim, não entrariam no conceito de Receita Corrente Líquida nem
no cômputo dos gastos com pessoal.
Ocorre que tais valores constituem verdadeira parcela remuneratória, uma vez que são percebidos em razão do exercício de cargo
ou função relacionada ao PMAQ-AB, e não se subsumem à definição de indenização, senão vejamos:
Remuneração, no dizer de José dos Santos Carvalho Filho, “é o
montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos
e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias
parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação
funcional.”
Por outro lado, “as indenizações correspondem aos valores pagos
ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou
dispor para executar o trabalho, sendo, portanto, nada mais que
uma devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de
suas atribuições”, conforme preceitua Fernanda Marinela.
Desta feita, compreendendo que os valores a título de incentivo
aos profissionais exercentes de atividades relacionadas ao PMAQ
-AB constituem parcela remuneratória, reproduzimos a seguir os
termos da OTC nº 05/2014, cuja conclusão esta Consulta aproveita:
A conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, através de ação planejada e transparente que
visa o equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF prevê, dentre outras medidas, limites para as despesas com pessoal.
Neste ponto, a LRF regulamenta o art. 169 da Constituição Federal, senão vejamos:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar (grifamos).
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais
ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
não observarem os referidos limites.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar a matéria, valeu-se do conceito de receita corrente líquida (RCL), determinando:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração
e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
É na própria lei (LC 101/2000) que também encontramos o conceito de receita corrente líquida, que significa o somatório das
receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.
Neste ponto, é preciso observar que as transferências relativas às
ações de governo PACS (Programa Agente Comunitário de Saúde)
e PSF (Programa Saúde da Família) são transferências correntes,
que, portanto, se incluem no cômputo da RCL.
Do mesmo modo, as despesas com as remunerações dos profissionais dos programas PACS e PSF são despesas correntes, ou
seja, relativas aos gastos realizados na manutenção dos serviços
públicos, como pagamento de salários, reforma de imóveis, manutenção de vias, pagamento de juros das dívidas assumidas pelo
município e, ainda, as transferências concedidas e destinadas a
atender às despesas correntes de outras entidades de direito público ou privado às quais não corresponda contraprestação direta
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em bens ou serviços.
Seguindo, a LRF determina, em seu art. 18, que serão computadas
no cálculo da despesa total com pessoal o somatório dos gastos
do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
Bem se vê, portanto, que as despesas com remunerações dos servidores do PACS e do PSF se encaixam perfeitamente no conceito
legal de despesa total com pessoal e que não se enquadram em
nenhuma das exceções previstas na lei:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração
e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
[...]
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art.
57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da
Emenda Constitucional no 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,
custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da
Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens,
direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com
pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
Os agentes comunitários de saúde e os servidores que atuam no
PSF integram os quadros municipais, ainda que os referidos programas ou ações de governo sejam implementados, parcial ou
totalmente, com recursos de transferências federais. Por serem
servidores do Município, os gastos com suas remunerações não
podem ser afastados do cálculo dos limites da LRF atinentes a
despesas com pessoal.
No mesmo sentido, o TCE-PE assim se manifestou, nos autos TC
nº 1005155-7:
1 – Os gastos decorrentes da contratação de profissionais de saúde para execução de ações previstas em programas e incentivos da União que compõem o Piso de Atenção Básica Variável, a
exemplo do Programa de Saúde da Família – PSF e do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, devem ser computados no cálculo da despesa total com pessoal fixada no caput do
artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando sujeitos aos
limites com as despesas fixados no artigo 19, assim como às restrições impostas pelos artigos 21 e 22 da citada lei;
2 – Os recursos repassados pela União para execução dos citados
programas integram o cálculo da Receita Corrente Líquida, conforme artigo 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ademais, a posição do STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
quanto à inclusão dos agentes do PACS e PSF nas despesas com
pessoal é a que se segue:
O conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do
vínculo empregatício. Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo
do limite de gasto com pessoal. Assim, consideram-se incluídos
tanto servidores efetivos, como cargos em comissão, celetistas,
empregados públicos e agentes políticos. Esse também é o caso
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo
seletivo público ou não (grifos do original).
Há de se ressaltar, que o elemento de despesa “Outros serviços
de terceiros – pessoa física”, alcança, conforme a Portaria STN/

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 2 de março de 2015
SOF 163/2001, as remunerações de serviços de natureza eventual, prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias e ajudas de
custo a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de
internos nas penitenciárias, e outras despesas pagas diretamente
à pessoa física por quaisquer serviços prestados desde que não
tenham vínculo empregatício com o órgão.
Exsurge da própria definição do elemento de despesa mencionado
sua inadequação para abarcar as remunerações dos servidores
que atuam no PACS e no PSF, como sugere o consulente, tendo
em vista possuírem vínculo com o Município.
Assim é que se responde negativamente à primeira pergunta do
consulente e, por extensão, à segunda, tendo em vista que os
servidores dos programas aqui referidos possuem vínculo com o
Município, devendo suas remunerações, portanto, serem devidamente computadas nos gastos com pessoal.
Por todo o exposto, entendemos que os valores repassados ao Município a título de incentivo aos participantes do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde
– PMAQ, sendo transferências correntes, integram o conceito de
Receita Corrente Líquida. Da mesma forma, por corresponderem
a parcela remuneratória, estão sujeitos ao limite de “gastos com
pessoal”, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto ao questionamento sobre a necessidade de se encaminhar,
juntamente com o projeto de lei atinente à distribuição desses
recursos, o correspondente demonstrativo de impacto financeiro,
temos a considerar que, como a concessão do referido incentivo
acarreta aumento de despesa, conforme já explicitado, seu encaminhamento torna-se obrigatório, nos termos do artigo 16 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da presente
Consulta. Quanto ao mérito, manifestamo-nos no sentido de que
os valores repassados ao Município a título de incentivo aos servidores que exercem atividades relacionadas ao Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde
– PMAQ integram o conceito de Receita Corrente Líquida e, por
corresponderem a parcela remuneratória, estão sujeitos ao limite
de “gastos com pessoal”, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos, outrossim, pela necessidade de se encaminhar, juntamente com o projeto de lei atinente à distribuição
desses recursos, o correspondente demonstrativo de impacto financeiro, uma vez que a concessão do referido incentivo acarreta
aumento de despesa.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Assinalo Inicialmente que o presente feito tem por objeto consulta
formulada pelo Sr. Sebastião Fosse, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, durante o exercício de 2014, solicitando resposta
para a seguinte indagação:
Como de conhecimento desse Egrégio Tribunal, através da Portaria GM/MS n. 1.654, de 19 de julho de 2011, o Ministério da Saúde
criou incentivo aos participantes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde – PMAQ.
Estes valores foram transferidos para uma conta na Prefeitura,
de cujo montante face a entendimento feito em conjunto com o
Secretário da Saúde, Servidores e Prefeito, chegaram a um acordo
de liberar 60% (sessenta por cento) distribuídos equitativamente
entre aqueles que exerceram atividades dentro do programa nos
últimos 12 (doze) meses.
Naturalmente para respaldar a transferência dos recursos, foi elaborado Projeto de Lei, detalhado, para que o Legislativo autorizasse o pagamento, que, por sua vez solicitou o impacto financeiro
face a informação da Secretária da Fazenda.
Neste sentido o Setor financeiro afirma que o impacto é necessário face alterar o percentual de gastos com pessoal em face de
consulta telefônica junto a esse Tribunal.
Numa análise sobre a matéria há de se entender que os valores
repassados pelo Ministério da Saúde são para incentivo aos servi-
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dores da Atenção Básica da Saúde, assim, no melhor entendimento, não se trata de “gastos com pessoal”, mas sim de transferência
de valores, pois o Município serve, tão somente, de intermediário.
Neste sentido tomamos a liberdade de fazer os seguintes questionamentos:
I – Há a necessidade de se encaminhar ao Legislativo o Impacto
Financeiro?
II – A transferência de valores é considerada “gastos com pessoal”? Por que?
III – No caso de que seja mensurado o percentual para efeito de
diagnosticar o índice da folha de pagamento, o valor transferido
pelo Ministério da Saúde para repassar aos servidores entra no
somatório como receita líquida corrente?
Apreciei a presente Consulta, conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM 234/2014, às fls. 04/05, que, diante da falta de
um dos requisitos exigidos pelo artigo 122, parágrafo 1º, inciso
V, da Lei Complementar nº 621/2012 (necessidade da consulta
ser instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente), determinei a notificação do
Consulente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, fosse suprida
a referida ausência.
Após ser notificado, consoante Termo de Notificação nº 371/2014,
o Consulente juntou o parecer às fls. 10/11 dos autos, da lavra de
seu Procurador Geral, Sr. Daniel Freitas Jr.
Da análise da documentação acostada, verifiquei que estavam
presentes os requisitos de admissibilidade, recebi a Consulta, conforme despacho de fl. 16, e a encaminhei à Secretaria Geral de
Controle Externo.
Por sua vez, a 8ª Secex proferiu a Instrução Técnica OT – C
34/2014, às fls. 18/27, seguida do parecer do Ministério Público
de Contas, da lavra do eminente Procurador Luciano Vieira, de fl.
30, acolhendo integralmente o posicionamento da área técnica
nos seguintes termos:
“Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Jerônimo Monteiro indagando, em síntese, sobre a necessidade de se computar os
valores recebidos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica da Saúde – PMAQ no somatório
da receita corrente líquida e nos limites de gastos de pessoal, bem
como sobre a necessidade de se encaminhar ao Poder Legislativo
o impacto financeiro para pagamento de parcela a titulo de incentivos aos profissionais exercentes de atividades relacionadas ao
PMAQ-AB.
Da mesma maneira que a Unidade Técnica compreende-se que
tais valores tem natureza remuneratória, os quais provem de
transferências correntes da União, computando-se, portanto, no
cálculo da Receita Corrente Líquida e no cálculo da despesa total
com pessoal, consoante art. 18 da LRF.
Por essa razão mesma, a instituição de tal parcela deve ser precedida do necessário demonstrativo de impacto financeiro, conforme
determina o art. 16 da LC n. 101/00.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja a presente
consulta conhecida e respondida nos termos da OT-C 34/2014.
Vitória, 7 de outubro de 2014.
LUCIANO VIEIRA
Procurador
Ministério Público de Contas”
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Após analise do feito percebe-se que a consulta trata de dúvida
formulada em tese, suscitada na aplicação de dispositivos legais
concernentes à matéria de competência deste Tribunal de Contas,
de acordo com o caput do Art. 233 c/c o parágrafo 1º, incisos I a
V da Resolução TC 261/2012.
Neste sentido, de acordo com as manifestações acostadas aos
autos, 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 Nº OT-C
34/2014 (fls.18/27), como se transcreve:
“III - MÉRITO
A presente Consulta questiona se o valores transferidos ao Município a título de incentivo aos servidores participantes do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
da Saúde – PMAQ deveriam ser considerados “gastos com pessoal”, se entrariam no cômputo da Receita Corrente Líquida e se
haveria a necessidade de encaminhar, juntamente com o projeto
de lei atinente à distribuição desses recursos, o correspondente
demonstrativo de impacto financeiro.
Inicialmente, cumpre afirmar que esta Secretaria já emitiu orientação técnica sobre matéria correlata, por meio da OTC nº 05/2014
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(TC nº 216/2014), em que o Consulente inquiria se a remuneração dos profissionais que atuam no Programa de Saúde da Família
– PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS deveria ser classificada como “outros serviços de terceiros – pessoa
física” ou ser computada nos “gastos com pessoal”.
Insta ressaltar que consideraremos, na resposta a esta Consulta, que os beneficiários desse incentivo financeiro são servidores
integrantes do quadro permanente da Administração Municipal,
já que o Consulente fala em “servidores da Atenção Básica da
Saúde”.
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB), nos termos do artigo 1º, da Portaria
nº 1.654/2011, do Ministério da Saúde, tem por objetivo “induzir
a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional,
regional e localmente de maneira a permitir maior transparência
e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção
Básica em Saúde”.
Os recursos destinados ao financiamento da Atenção Básica devem ser utilizados segundo as diretrizes estabelecidas na Portaria
nº 2.488/2011 e no artigo 6º, parágrafo 2º, da Portaria nº 204/
GM, de 29/01/2007, abaixo transcrito:
Art. 6º. [...]
[...]
§ 2º- Os recursos referentes aos blocos da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde e de Gestão do SUS, devem ser utilizados considerando que fica vedada a utilização desse para pagamento de:
I – servidores inativos;
II – servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente
para desempenhar funções relacionadas aos serviços relativos ao
respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;
III – gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde;
IV – pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio município ou do
estado; e
V – obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já existentes, utilizados para a
realização de ações e/ou serviços de saúde.
Dentre as ações desenvolvidas no PMAQ-AB, encontra-se a Estratégia Saúde da Família, na qual estão inseridos o Programa de
Saúde da Família – PSF e o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde – PACS, de modo que o questionamento trazido pelo Consulente guarda sintonia com os apontamentos lançados na OTC nº
05/2014, como adiante veremos.
No caso em tela, os recursos disponibilizados na conta do Município, cujo percentual de 60% será distribuído equitativamente
entre os servidores que exerceram atividades dentro do PMAQ-AB
no período de maio de 2012 a abril de 2013, são entendidos pelo
Parecer Técnico do órgão, acostado aos autos, como “receita extraordinária por transferência intragovernamental”, e, sendo assim, não entrariam no conceito de Receita Corrente Líquida nem
no cômputo dos gastos com pessoal.
Ocorre que tais valores constituem verdadeira parcela remuneratória, uma vez que são percebidos em razão do exercício de cargo
ou função relacionada ao PMAQ-AB, e não se subsumem à definição de indenização, senão vejamos:
Remuneração, no dizer de José dos Santos Carvalho Filho, “é o
montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos
e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias
parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação
funcional.”
Por outro lado, “as indenizações correspondem aos valores pagos
ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou
dispor para executar o trabalho, sendo, portanto, nada mais que
uma devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de
suas atribuições”, conforme preceitua Fernanda Marinela.
Desta feita, compreendendo que os valores a título de incentivo
aos profissionais exercentes de atividades relacionadas ao PMAQ
-AB constituem parcela remuneratória, reproduzimos a seguir os
termos da OTC nº 05/2014, cuja conclusão esta Consulta aproveita:
A conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, através de ação planejada e transparente que
visa o equilíbrio das contas públicas. Para tanto, a LRF prevê, dentre outras medidas, limites para as despesas com pessoal.
Neste ponto, a LRF regulamenta o art. 169 da Constituição Fede-
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ral, senão vejamos:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar (grifamos).
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais
ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
não observarem os referidos limites.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar a matéria, valeu-se do conceito de receita corrente líquida (RCL), determinando:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração
e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
É na própria lei (LC 101/2000) que também encontramos o conceito de receita corrente líquida, que significa o somatório das
receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.
Neste ponto, é preciso observar que as transferências relativas às
ações de governo PACS (Programa Agente Comunitário de Saúde)
e PSF (Programa Saúde da Família) são transferências correntes,
que, portanto, se incluem no cômputo da RCL.
Do mesmo modo, as despesas com as remunerações dos profissionais dos programas PACS e PSF são despesas correntes, ou
seja, relativas aos gastos realizados na manutenção dos serviços
públicos, como pagamento de salários, reforma de imóveis, manutenção de vias, pagamento de juros das dívidas assumidas pelo
município e, ainda, as transferências concedidas e destinadas a
atender às despesas correntes de outras entidades de direito público ou privado às quais não corresponda contraprestação direta
em bens ou serviços.
Seguindo, a LRF determina, em seu art. 18, que serão computadas
no cálculo da despesa total com pessoal o somatório dos gastos
do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
Bem se vê, portanto, que as despesas com remunerações dos servidores do PACS e do PSF se encaixam perfeitamente no conceito
legal de despesa total com pessoal e que não se enquadram em
nenhuma das exceções previstas na lei:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração
e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
[...]
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art.
57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da
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Emenda Constitucional no 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico,
custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da
Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens,
direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com
pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
Os agentes comunitários de saúde e os servidores que atuam no
PSF integram os quadros municipais, ainda que os referidos programas ou ações de governo sejam implementados, parcial ou
totalmente, com recursos de transferências federais. Por serem
servidores do Município, os gastos com suas remunerações não
podem ser afastados do cálculo dos limites da LRF atinentes a
despesas com pessoal.
No mesmo sentido, o TCE-PE assim se manifestou, nos autos TC
nº 1005155-7:
1 – Os gastos decorrentes da contratação de profissionais de saúde para execução de ações previstas em programas e incentivos da União que compõem o Piso de Atenção Básica Variável, a
exemplo do Programa de Saúde da Família – PSF e do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, devem ser computados no cálculo da despesa total com pessoal fixada no caput do
artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando sujeitos aos
limites com as despesas fixados no artigo 19, assim como às restrições impostas pelos artigos 21 e 22 da citada lei;
2 – Os recursos repassados pela União para execução dos citados
programas integram o cálculo da Receita Corrente Líquida, conforme artigo 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ademais, a posição do STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
quanto à inclusão dos agentes do PACS e PSF nas despesas com
pessoal é a que se segue:
O conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do
vínculo empregatício. Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo
do limite de gasto com pessoal. Assim, consideram-se incluídos
tanto servidores efetivos, como cargos em comissão, celetistas,
empregados públicos e agentes políticos. Esse também é o caso
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo
seletivo público ou não (grifos do original).
Há de se ressaltar, que o elemento de despesa “Outros serviços
de terceiros – pessoa física”, alcança, conforme a Portaria STN/
SOF 163/2001, as remunerações de serviços de natureza eventual, prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias e ajudas de
custo a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de
internos nas penitenciárias, e outras despesas pagas diretamente
à pessoa física por quaisquer serviços prestados desde que não
tenham vínculo empregatício com o órgão.
Exsurge da própria definição do elemento de despesa mencionado
sua inadequação para abarcar as remunerações dos servidores
que atuam no PACS e no PSF, como sugere o consulente, tendo
em vista possuírem vínculo com o Município.
Assim é que se responde negativamente à primeira pergunta do
consulente e, por extensão, à segunda, tendo em vista que os
servidores dos programas aqui referidos possuem vínculo com o
Município, devendo suas remunerações, portanto, serem devidamente computadas nos gastos com pessoal.
Por todo o exposto, entendemos que os valores repassados ao Município a título de incentivo aos participantes do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde
– PMAQ, sendo transferências correntes, integram o conceito de
Receita Corrente Líquida. Da mesma forma, por corresponderem
a parcela remuneratória, estão sujeitos ao limite de “gastos com
pessoal”, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto ao questionamento sobre a necessidade de se encaminhar,
juntamente com o projeto de lei atinente à distribuição desses
recursos, o correspondente demonstrativo de impacto financeiro,
temos a considerar que, como a concessão do referido incentivo
acarreta aumento de despesa, conforme já explicitado, seu enca-
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minhamento torna-se obrigatório, nos termos do artigo 16 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento da presente
Consulta. Quanto ao mérito, manifestamo-nos no sentido de que
os valores repassados ao Município a título de incentivo aos servidores que exercem atividades relacionadas ao Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde
– PMAQ integram o conceito de Receita Corrente Líquida e, por
corresponderem a parcela remuneratória, estão sujeitos ao limite
de “gastos com pessoal”, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos, outrossim, pela necessidade de se encaminhar, juntamente com o projeto de lei atinente à distribuição
desses recursos, o correspondente demonstrativo de impacto financeiro, uma vez que a concessão do referido incentivo acarreta
aumento de despesa”.
3. Dispositivo
Ante o exposto, VOTO:
3.1 pelo CONHECIMENTO da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;
3.2 Quanto ao mérito, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, para que seja respondida na forma da Instrução Técnica OT-C 34/2014, nos seguintes
termos:
Os valores repassados ao Município a título de incentivo aos servidores que exercem atividades relacionadas ao Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica da Saúde
– PMAQ integram o conceito de Receita Corrente Líquida e, por
corresponderem a parcela remuneratória, estão sujeitos ao limite
de “gastos com pessoal”, estabelecido na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Necessidade de se encaminhar, juntamente com o projeto de lei
atinente à distribuição desses recursos, o correspondente demonstrativo de impacto financeiro, uma vez que a concessão do
referido incentivo acarreta aumento de despesa.
Após as comunicações de praxe e o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os presentes autos.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui Presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1254/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-217/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - TECNOSIG TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO
RESPONSÁVEIS -AMANDA QUINTA RANGEL E SELMA HENRIQUES DE SOUZA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 01/2013 – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TC1786/2014 - MULTA À SENHORA AMANDA QUINTA RANGEL.
A EXMA. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação formulada pela empresa TECNOSIG
TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO contra a Concorrência Pública n. 1/2013, realizada pela Prefeitura de Presidente Kennedy.
Posteriormente, outra Representação foi proposta pela licitante
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A, analisada nos
autos do TC n. 1786/2014, apensados ao presente processo.
A licitação objetiva contratar empresa especializada em engenharia
cartográfica/agrimensura, com vistas ao mapeamento municipal,
desenvolvimento de sistemas de gestão geoespecial e modernização/atualização do cadastro técnico multifinalitário do Município.
Cautelarmente, a 1ª Câmara deste Tribunal determinou que a Prefeitura procedesse à suspensão da homologação do certame ou
à suspensão da execução contratual, a depender do estágio do
procedimento administrativo. Entretanto, o cumprimento da determinação não foi comprovado nos autos.
Desse modo, a notificação foi reiterada pela Decisão Monocrática Preliminar n. 1786/2014 (f. 1173/1174) e, novamente, não foi
atendida no prazo estipulado.
Ato contínuo, o Núcleo de Cautelares elaborou a Instrução Técnica
Inicial n. 1715/2014 (f. 1182/1200), sugerindo a citação da prefeita municipal, bem como a aplicação de multa, em razão do descumprimento das Decisões TC n. 4412/2014 e TC n. 1786/2014.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, na pessoa do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, tomou ciência do feito (f.
1204).
É o breve Relatório.
I – DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR
A cautelar foi deferida em sessão ordinária da 1ª Câmara deste
Tribunal, por meio da Decisão TC n. 4412/2014.
Entretanto, nos termos da Portaria TC n. 4/2014, que estabeleceu
a distribuição dos jurisdicionados entre o Plenário e as Câmaras,
para o biênio 2014/2015, o Município de Presidente Kennedy está
inserido na competência plenária.
Sendo assim, entendo necessário submeter a mencionada decisão
à ratificação do colegiado competente.
II – DO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DESTA CORTE
Na Instrução Técnica Inicial n. 1715/2014 (f. 1182/1200), o Núcleo de Cautelares informou que a responsável não teria cumprido
a determinação para suspender o certame, contida na Decisão TC
n. 4412/2014, proferida em 9 de julho deste ano, vindo a firmar o
Contrato n. 213/2014 (cópia da página web à f. 1202).
Também teria descumprido a Decisão Monocrática Preliminar n.
1786/2014 (f. 1173/1174), ao não atender a notificação deste Tribunal para provar a suspensão do certame.
Após a referida análise técnica, a prefeita municipal encaminhou a
publicação da suspensão do certame, no Diário Oficial do Estado e
no Jornal A Tribuna, ambos de 20 de novembro, relatando que a licitação estaria suspensa desde 21 de março deste ano, mas tal ato
somente fora publicado no mural da Prefeitura e da Câmara local.
Em consulta ao Portal da Transparência (04/12/2014), observei
que não consta qualquer dado sobre a Concorrência Pública n.
1/2013, indicando que, possivelmente, não foi sequer homologada.
Constatei, ainda, que o Contrato n. 213/2014, ao qual o NCA fez
menção, decorreu da Concorrência n. 1/2014, que não se relaciona
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com o objeto dos presentes autos.
Desse modo, segundo a informação da Prefeitura, o certame foi
suspenso antes mesmo do provimento cautelar, mas a ampla divulgação da medida suspensiva só aconteceu no dia 20 de novembro.
Instado a falar novamente, o corpo técnico proferiu a Manifestação Técnica de Chefia n. 94/2014 (f. 1213), reiterando o teor da
Instrução Inicial, inclusive quanto à proposta para aplicação de
multa à responsável, motivada pela inobservância do prazo para a
resposta à decisão singular.
Assiste razão à área técnica, pois a Decisão Monocrática Preliminar
n. 1786/2014 (f. 1173/1174) não foi atendida no prazo assinalado,
vencido em 31 de outubro (f. 1180), tendo a Prefeitura encaminhado a resposta somente em 26 de novembro deste ano. Cabe,
portanto, a aplicação de multa.
III – DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO analisou os questionamentos formulados nas duas Representações, opinando pela
ocorrência de vários indícios de irregularidade que teriam comprometido o caráter competitivo do certame.
Nas Manifestações Técnicas Preliminares n. 247/2014 (f.
1121/1138) e n. 337/2014 (f. 1169/1175 – TC n. 1786/14), o NEO
constatou os seguintes vícios no procedimento licitatório:
III.1 – Não parcelamento do objeto
O objeto licitado deveria ter sido parcelado em duas contratações
distintas (serviços de aerolevantamento para a execução da base
cartográfica e serviços de cadastramento técnico), a fim de ampliar a competitividade, conforme obriga o art. 23, § 1º, da Lei n.
8666/93. Não há, nos autos, justificativa razoável para a ausência
de parcelamento.
III.2 – Exigências restritivas
Os requisitos de qualificação técnica constantes das cláusulas
10.5.3.a, 10.5.3.b, 10.5.3.c e 10.5.3.g não poderiam ser exigidos
pelo edital, já que não constam do elenco taxativo do art. 30 da
Lei n. 8666/93.
Sua exigência provocou a restrição injustificada da participação no
certame, bem como a inabilitação indevida de licitantes.
Além disso, a Comissão de Licitação entendeu que os requisitos
foram descumpridos, mesmo quando as licitantes apresentaram
equipamentos com qualidade superior à exigida (f. 1169/1175 –
TC n. 1786/2014).
Em especial, o corpo técnico questionou os seguintes itens:
Três licitantes foram inabilitadas por falta do Certificado Suplementar de Tipo, embora tivessem apresentado o Formulário SEGVOO 001. Ocorre que ambos certificam a aprovação da aeronave
pela ANAC, sendo o primeiro aplicável a mais de uma aeronave e
o segundo restrito a apenas uma aeronave;
O Certificado de Calibração de Câmera Aerofotogramétrica, com
sensor de arquitetura matricial, não poderia se exigido na Habilitação. Além disso, a necessidade da arquitetura matricial, em
detrimento da linear, deveria ser justificado pela Comissão (TC n.
1786/2014);
A representante Esteio S/A atestou a realização de Recobrimento
Aerofotogramétrico Multiespectral Digital com GDS melhor ou igual
a 30 cm, apresentando equipamento superior, mas foi inabilitada
em razão desse item.
III.3 – Exigência de comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante e não reabertura de prazo para formulação das propostas
Em resposta a uma impugnação ao edital, a Prefeitura alterou a
cláusula 10.5.3.f, ampliando as formas de vínculo entre o responsável técnico e a licitante para além da relação de emprego. Ocorre
que tal alteração somente foi publicada no dia da abertura do certame, sem a reabertura do prazo, restringindo, de qualquer modo,
a participação na licitação, em ofensa ao art. 21, § 4º, da Lei n.
8666/93.
Nos autos do processo TC n. 1786/14, a 3ª SCE elaborou a Manifestação Técnica Preliminar n. 359/2014 (f. 1177/1181 – TC n.
1786/14), apurando uma quarta irregularidade, a saber:
III.4 – Ausência de comunicação dos demais licitantes de eventual
recurso administrativo
Somente a licitante habilitada no certame foi comunicada da interposição de recursos, em clara violação ao art. 109, § 3º, da Lei
n. 8666/93, impedindo o exercício do direito de impugnação aos
recursos pelas demais participantes.
Ressalto que apenas 4 (quatro) concorrentes participaram do certame, sendo 3 (três) delas eliminadas ainda na Fase de Habilitação, por não atenderem aos requisitos de qualificação técnica,
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conforme Ata de 28 de janeiro (f. 972/974).
A única licitante habilitada acabou por vencer a concorrência com
uma proposta de R$ 3.382.754,65, segundo julgamento ocorrido
em 27 de fevereiro (f. 1102).
Como bem observou o Núcleo de Engenharia, o senhor MÁRIO
SARTORI, servidor do IDAF e da UFES, que auxiliou a Comissão
Licitatória quanto à aceitação dos documentos das licitantes (f.
972), é um dos responsáveis técnicos da HIPPARKHOS GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS, empresa vencedora do certame (f. 893).
Sua participação na avaliação das propostas implica grave ofensa
aos princípios da impessoalidade, igualdade e legalidade, que norteiam as licitações públicas.
Considerando, ainda, que, na Manifestação Técnica Preliminar n.
337/2014, a área técnica delimitou a responsabilidade da Presidente da Comissão de Licitação pela elaboração do edital e condução do procedimento licitatório, acrescento a necessidade de
citação da senhora Selma Henriques de Souza, juntamente com a
prefeita municipal.
VOTO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica, com fundamento
nos artigos 56, inciso II, e 135, inciso IV, da Lei Complementar n.
621/2012, VOTO por:
1. RATIFICAR a Decisão TC n. 4412/2014, por meio da qual a 1ª
Câmara deferiu a medida cautelar;
2. aplicar MULTA de R$ 3.000,00 (três mil reais) à senhora AMANDA QUINTA RANGEL, em razão do descumprimento do prazo para
a resposta à Decisão Monocrática Preliminar n. 1786/2014;
3. CITAR, com urgência, as senhoras AMANDA QUINTA RANGEL e
SELMA HENRIQUES DE SOUZA, para que, no prazo de 10 (dez) improrrogáveis, apresentem as justificativas para os indícios de irregularidade apontados na Instrução Técnica Inicial n. 1715/2014 e
nas Manifestações Técnicas Preliminares n. 247/2014, n. 337/2014
e n. 359/2014, cujas cópias deverão ser enviadas junto aos Termos de Citação;
4. CIENTIFICAR as representantes TECNOSIG TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO e ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A acerca desta decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-217/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e catorze, à unanimidade, aplicar multa
de R$ 3.000,00 (três mil reais) à senhora Amanda Quinta Rangel,
Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, em razão do descumprimento do prazo para a resposta à Decisão Monocrática Preliminar
TC-. 1786/2014, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas:
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o Senhor Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, Presidente, a Senhora Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os Senhores Conselheiros 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, 16 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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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
1.
- ACÓRDÃO TC-1113/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3726/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - SOCIEDADE ANÔNIMA PONTOBELENSE
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTO BELO - 1) NÃO CONHECER – NÃO ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 2) ENCAMINHAR
CÓPIAS DOS AUTOS – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada pela entidade
denominada Sociedade Anônima Pontobelense, em face do Município
de Ponto Belo, noticiando diversos indícios de irregularidades na atual
gestão do Município, quais sejam:
·
Descumprimento da notificação recomendatória n. 002/2013, da
Promotoria de Justiça Geral de Mucurici, datada de 06.08.2013, e
consequente prática de nepotismo (fls. 01/09)
·
Existência de empresas de parentes de autoridades (Prefeito,
Vice e Vereadores) prestando serviço irregularmente para a Prefeitura (fls. 10/32);
·
Transporte irregular de merenda escolar (fls. 33/34);
·
Servidores em desvio de função e servidor “fantasma” (fls.
35/38);
·
Prestadores de serviços com recebimento por meio de RPA (fls.
38/39);
·
Enriquecimento ilícito do Secretário de Obras e Infraestrutura
(fls. 40 e 58/59);
·
Pagamentos irregulares, sem registro no site da Transparência
Municipal, para o Secretário de Obras e Infraestrutura, por conta da
locação de caminhão para serviços de limpeza urbana (fls. 42/43);
·
Criação de loteamento irregular de propriedade do Secretário de
Obras e Infraestrutura (fls. 44/50);
·
Agressão a moradora de Ponto Belo pelo Secretário de Obras e
Infraestrutura (fls. 51/53);
·
Crime ambiental pelo Secretário de Obras e Infraestrutura, em
área por este adquirida (fls. 54 e 60);
·
Substituição inadequada de sinalização vertical de trânsito por
lombadas (“quebra-molas”) (fls. 55);
·
Criação de “condomínio fechado” irregular, com obstrução de
ruas pelo Secretário de Infraestrutura (fls. 56/57);
·
Irregularidades na execução de contrato de locação de máquina
Patrol, de propriedade de Adilson Biti Engelhardt, já que o Município possuiria máquina similar, não havendo, assim, necessidade da
contratação, além de a máquina locada estar em más condições (fls.
61/69);
·
Enriquecimento ilícito do Prefeito (fls. 69/70);
·
Servidor médico recebendo acima do teto municipal (fls. 74/75);
·
Problemas no pagamento da Secretária de Educação e seu enriquecimento ilícito (fls. 76);
·
Construção de barragem pelo Município em propriedade particular e crime ambiental (fls. 77/81);
·
Pagamento de R$ 12.985,00 a empresa de manutenção veicular
fechada e sem contrato com o Município (fls. 82/85);
·
Pagamento por conserto de bicicleta, para a Secretaria Municipal
de Educação, sendo que não há este veículo no patrimônio do Município (fls. 86); e
·
Entrega a particular de patrimônio municipal – paralelepípedos
retirados da Av. Sebastião Rabelo teriam sido transferidos para o sítio
do primo do Secretário de Obras e Infraestrutura (fls. 87).
Os autos foram encaminhados à 4ª Secretaria de Controle Externo
para análise preliminar, inclusive no tocante aos requisitos legais de
admissibilidade da denúncia, bem como sobre a necessidade ou não
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de ação fiscalizatória específica deste Tribunal.
Mediante a Manifestação Técnica Preliminar MTP 558/2014
(fls. 111/144), a Área Técnica propôs:
a. Não conhecer da presente denúncia, ante o não atendimento
aos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo 94 da Lei Complementar n. 621/2012, reproduzidos no artigo 177 da Resolução TC
n. 261/2013 – Regimento Interno do TCEES;
b. Arquivar a denúncia, como consequência legal de seu não conhecimento, haja vista o estabelecido no artigo 176, § 3º, inciso I, da
Resolução TC n. 261/2013; e
c. Autorizar e determinar a inclusão no Plano Anual de Fiscalização PAF 2015, de Auditoria a ser realizada no Município de Ponto
Belo, com escopo mínimo referente aos seguintes itens desta MTP:
·
Item 2.1. Descumprimento da notificação recomendatória n.
002/2013, da Promotoria de Justiça Geral de Mucurici, datada de
06.08.2013, e consequente prática de nepotismo;
·
Item 2.2. Parentes e empresas de parentes de autoridades (Prefeito, Vice e Vereadores) prestando serviço irregularmente para a
Prefeitura – especificamente as situações narradas referentes ao Supermercado e Panificadora Ponto Belo Ltda. – ME e ao profissional
Manoel Severo Filho;
·
Item 2.4. Servidores em desvio de função e servidor “fantasma”;
·
Item 2.5 – Prestadores de serviços com recebimento por meio
de RPA;
·
Item 2.13. Irregularidades na execução de contrato de locação
de máquina Patrol, de propriedade de Adilson Biti Engelhardt, já que
o Município possuiria máquina similar, não havendo, assim, necessidade da contratação, além de a máquina locada estar em más condições;
·
Item 2.15. Servidor médico recebendo acima do teto municipal;
·
Item 2.16. Problemas no pagamento da Secretária de Educação
e seu enriquecimento ilícito;
·
Item 2.18. Pagamento de R$ 12.985,00 a empresa de manutenção veicular fechada e sem contrato com o Município; e
·
Item 2.19. Pagamento por conserto de bicicleta, para a Secretaria Municipal de Educação, sendo que não há este veículo no patrimônio do Município.
d. Determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES, ao Instituto Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e à Secretaria Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social - Sesp, para as providências
que entenderem cabíveis.
Em síntese, a Área Técnica entendeu não restar atendido requisito de
admissibilidade previsto para as denúncias formuladas por pessoas
jurídicas, qual seja a prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la (art. 94, inciso V, da
Lei Complementar 621/2012).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira (fls. 707/709).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 558/2014 (fls. 111/144), abaixo transcrita:
- Manifestação Técnica Preliminar
ANÁLISE PRELIMINAR
Pois bem, sobre os requisitos legais para a admissibilidade da Denúncia, vejam-se os dispositivos da Lei Complementar n. 621/2012 – Lei
Orgânica do TCEES relacionados com a matéria:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal: (destacamos)
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.
[...]
Registre-se que a Resolução TC n. 261/2013, em seu artigo 177, reproduz fielmente o texto legal, nos pontos destacados, estabelecendo
a seguinte providência: “§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do
denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
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medidas legais cabíveis”.
Assim, facilmente se percebe que a denúncia apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade dispostos na legislação, já que
anônima, o que é contrário ao estabelecido nos incisos IV e V do
artigo 94 da Lei Complementar n. 621/2012.
Em casos similares, este Tribunal de Contas já decidiu pelo não conhecimento da denúncia e pelo seu consequente arquivamento, haja
vista a Decisão TC-2048/2013 e o Acórdão TC-442/2013.
Todavia, necessário tecer alguns comentários acerca das matérias
denunciadas, frente aos demais requisitos de admissibilidade e da
pertinência de se instaurar, de ofício, procedimento fiscalizatório no
jurisdicionado.
De início, sabedores da análise já levada a efeito pelo Tribunal de
Conta da União - TCU, vejamos o que foi registrado na instrução produzida pela 2ª DT/SECEX-ES, em 03.07.2014:
Entendemos, a princípio, que a única questão denunciada de
competência desta Corte seria a aquisição de gêneros para
atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
(Contrato 6/2013) e aos outros Programas Federais (Contrato 7/2013) do Supermercado Ponto Belo Ltda. – (Peça 3, p.
8-11), que, supostamente, seria de propriedade de parentes
do Prefeito. (destacamos)
[...]
A denúncia relatou que os proprietários do Supermercado Ponto Belo
Ltda. seriam os Srs. Rodrigo Batista Ramalho, Marlúcia Lucas Rabelo
e Gilson Batista Ramalho, respectivamente, sobrinho e cunhados do
Prefeito Municipal Edivaldo Rocha Santana, embora tenha ressaltado que os sócios constantes do Contrato Social fossem laranjas e
que o Sr. Rodrigo assinasse, por procuração, todos os documentos
da empresa, inclusive os cheques da conta corrente da empresa no
Banestes, trazendo como comprovante cópia de um cheque com o
nome do emitente e a assinatura legíveis, porém com diversos campos apagados (Peça 6).
Em consulta ao Sistema CPF/CNPJ, observou-se o seguinte quadro societário do Supermercado Ponto Belo Ltda. – ME, CNPJ:
17.582.030/0001-56, aberta em 14/02/2013:
Nome

Qualificação Social
Inclusão
(%)
SÓCIO
14/2/2013
ADMINISTRADOR

NOSLEN
TEIXEIRA
MOREIRA
MILTON
SÓCIO
BATISTA COSTA

14/2/2013

Capital
Social (%)
50,00
50,00

Logo, verifica-se que os proprietários do Supermercado Ponto Belo
Ltda. – ME realmente não são as pessoas mencionadas, conforme já
mencionado na denúncia.
Aprofundando a pesquisa neste mesmo sistema para obter informações sobre as pessoas/empresas mencionadas na denúncia, encontramos os seguintes dados:
Pessoa Física: RODRIGO BATISTA RABELO, CPF: 106.900.137-60,
Data de nascimento: 16/04/1985, Mãe: MARLUCIA LUCAS RABELO
BATISTA;
Pessoa Jurídica: MARLUCIA LUCAS RABELO BATISTA – ME, Nome
fantasia: PANIFICADORA RAMALHO, CNPJ: 36.373.788/0001-86,
Data de abertura: 08/10/1991, Natureza jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL), Atividade econômica: Fabricação de produtos de padaria
e confeitaria com predominância de produção própria. Nome responsável: MARLUCIA LUCAS RABELO BATISTA, CPF da responsável:
578.683.287-20;
Pessoa Física: GILSON BATISTA RAMALHO, CPF: 344.648.756-53,
Data de nascimento: 25/12/1955, Mãe: IDALINA ANTONIO BATISTA;
e
Pessoa Física: DIVA RABELO SANTANA (Esposa do Prefeito), CPF:
031.767.957-00, Data de nascimento: 04/09/1956, Mãe: VIRGILIA
LUCAS TEODORO.
Diante desses últimos elementos pesquisados, confirma-se que apenas a Sra. MARLUCIA LUCAS RABELO BATISTA é proprietária de empresa, no caso, a PANIFICADORA RAMALHO, que não consta como
favorecida nos procedimentos licitatórios que originaram os citados
Contratos 6 e 7/2013.
Desse modo, entendemos não conhecer da Denúncia pela insuficiência de indícios no tocante à empresa beneficiada ser de
propriedade de parentes do Prefeito. (destacamos)
Quanto aos demais assuntos, julgamos que são da competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e
do Ministério Público desse mesmo Estado, razão pela qual
proporemos o encaminhamento a esses órgãos de cópia das
Peças 1 e 2. (destacamos)
Sendo assim, concluímos que o inserido nas peças encaminhadas ao
Tribunal, apesar de constar matéria de sua competência, conforme já
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mencionado; de referir-se a administrador ou responsável sujeito à
sua jurisdição; e de ser redigida em linguagem clara e objetiva, não
contém o nome do denunciante, sua qualificação e endereço e não
vem acompanhada de indícios suficientes no tocante à empresa beneficiada ser de propriedade de parente do Prefeito. Por
isso, somos por não conhecer da documentação como denúncia, ante a ausência de requisitos de admissibilidade previstos
no artigo 235 do Regimento Interno/TCU; (destacamos)
Esta instrução subsidiou o Plenário do TCU na análise da matéria,
sendo proferido em 20.08.2014 o Acórdão n. 2190/2014 – TCU – Plenário, nos seguintes termos: “[...] ACORDAM, por unanimidade, em
não conhecer da presente denúncia, retirar a chancela de sigilo e
arquivar os autos, [...]” (destacamos).
Tendo em mente estes apontamentos, retomaremos a análise do Tribunal de Contas da União mais à frente, em momento adequado.
2.1. Descumprimento da notificação recomendatória n.
002/2013, da Promotoria de Justiça Geral de Mucurici, datada de 06.08.2013, e consequente prática de nepotismo (fls.
01/09):
O denunciante relata:
Em NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA impetrada pelo Ministério Público, datada de 06 de agosto do ano de 2013, (doc 01) acostado,
diante de todas as considerações, a Súmula de nº 13 do Supremo
Tribunal Federal, assim versa:
Súmula Vinculante nº 13:
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.
Diante das CONSIDERAÇÕES, a de nº 08, que veda o Nepotismo cruzado, ou seja, entende que também constitui prática de nepotismo o
exercício de cargos de provimento em comissão, ou de função gratificada, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (filho, neto, bisneto,
irmão, tio, sobrinho, sogro (a), genro, nora, cunhado (a), etc,
Ao final V. Exa. RESOLVE RECOMENDAR ao Exmº Senhor Prefeito Municipal no sentido de cumprir os itens a, b, c, pois o não cumprimento
da presente Recomendação acarretaria tomada de todas medidas legais necessárias à sua implantação.
Exa., Verifico que até a presente data o Exmº Senhor Prefeito Municipal, não cumpriu a Recomendação ora em apreço, conforme relação
segue (doc. 02) e pergunto, quais as medidas necessárias que foram
implantadas pelo não cumprimento da RECOMENDATÓRIA?
Anexou, ainda, cópia da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA, subscrita
pelo Promotor de Justiça Edilson Tigre Pereira, que, ao final recomenda ao gestor municipal:
a) exonere, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento
desta recomendação, todos os servidores que se enquadrem na proibição acima mencionada;
b) remeta a esta Promotoria de Justiça, no máximo em 01 (um) dias
após o término do prazo mencionado na alínea anterior, cópias dos
atos de exoneração e rescisão contratual relacionadas às hipóteses
referidas na alínea anterior;
c) a partir do recebimento da presente recomendação, passe a exigir
que o nomeado para cargo comissionado ou o designado para função
gratificada, antes da posse, declare por escrito não ter relação familiar ou de parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com os Vereadores, com
o Procurador-Geral da Câmara, bem como da Prefeita, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e do Procurador-Geral do Município.
Por fim, juntou aos autos extensa lista de servidores municipais, os
cargos por estes ocupados e a autoridade a eles vinculada, a saber:
Edivaldo Rocha Santana – Prefeito;
Sérgio Murilo Coelho – Vice-Prefeito;
Cláudia Rocha Jardim – Vereadora;
Rozineia Guese – Vereadora;
Paulo Antônio Zanete – Vereador;
Marcelo Gomes Trindade – Vereador;
Ivan Mateus Pereira – Vereador;
Roberto Oliveira Santos – Vereador; e
Walace Wandel-Rey Vilela – Vereador.
Em análise perfunctória ao material arrolado, notam-se, em princípio, dois casos que se enquadrariam, a nosso ver, nas diretrizes estabelecidas por meio da Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal
Federal:
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sistente Administrativo em Projetos e sobrinha do Prefeito Edivaldo
Rocha Santana, segundo levantamento do denunciante; e
Luciene Cândido de Souza à ocupante do cargo em comissão de
Coordenadora do Projeto PETI e cônjuge do sobrinho do Prefeito,
segundo levantamento do denunciante.
Lembre-se que a Súmula Vinculante n. 13 do STF preconiza:
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. (destacamos)
Deste modo, por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva ser incluído na amostra da próxima fiscalização a
ser realizada no Município de Ponto Belo.
2.2. Parentes e Empresas de parentes de autoridades (Prefeito, Vice e Vereadores) prestando serviço irregularmente para
a Prefeitura (fls. 10/32)
O denunciante relata:
2.2.1 QUANTO AO SUPERMERCADO E PANIFICADORA PONTO
BELO LTDA. - ME
O denunciante elaborou planilha donde consta que o Supermercado e
Panificadora Ponto Belo seria de propriedade de parentes do Prefeito,
a saber, Marlúcia Lucas Rabelo – cunhada, Gilson Batista Ramalho –
cunhado e Rodrigo Batista Ramalho – sobrinho, constando “laranjas”
no contrato social, que não foi apresentado.
Tal empresa teria contratos com o Município para fornecimento de gêneros alimentícios para as escolas da rede municipal de ensino médio
e fundamental e creches – FUNDEB e MDE e RECURSOS PRÓPRIOS;
para fornecimento de gêneros alimentícios para o Fundo Municipal
de Saúde (contratação a partir de carta-convite), para fornecimento
de gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Assistência Social
(contratação a partir de pregão) e contratos com outras secretarias
municipais, sendo que, referente à Secretaria de Educação, seriam
R$ 448.768,05 em contratos para a empresa referenciada, e para o
Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 404.950,00.
O denunciante anônimo observa que
[...] o sobrinho do Prefeito Sr. RODRIGO BATISTA RAMALHO por PROCURAÇÃO, assina todos os documentos da empresa, bem como os
talonários de cheque da Conta Corrente nº 22.510.929 Ag. 065 – Banestes – Ponto Belo em nome do SUPERMERCADOS PONTO BELO E
PANIFICADORA RAMALHO LTDA ME, onde o cunhado do Prefeito Edivaldo – e tio de RODRIGO Sr. Sebastião José Rabelo Filho (popular)
“RABELO”, é funcionário de carreira do Banestes, exerce a função de
Gerente Administrativo.
Acrescenta foto do estabelecimento e prossegue:
Segue cópia do cheque de emissão do Supermercado e Panificadora
Ponto Belo Ltda. – ME.
Conta corrente Nº 22.510.929 – Agência 065 – BANESTES de Ponto
Belo Banco 021.
Cliente bancário desde 03/2013.
Confecção do talonário 07/2013.
Assinado a punho pelo então Sr. Rodrigo Batista Ramalho.
E outra, sem provisão de fundos.
Daí Exa.,
O grau de parentesco comprovado – a mãe de Rodrigo é irmã da
Secretária de Assistência Social e Primeira Dama do Município (é sobrinho) do Prefeito Municipal Sr. Edivaldo Rocha Santana.
Requer a anulação do procedimento licitatório e devolução dos pagamentos a ele efetuados:
Pela Secretaria de Educação (Fundeb, MDE e Recursos Próprios)
Pela Secretaria de Assistência Social (Fundo Municipal de Assistência
Social) – Recursos Próprios, Crás, Peti, Creas.
Pela Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde).
Adiciona ainda fotocópia do cheque emitido por Supermercado Ponto
Belo Ltda. assinado por Rodrigo Ramalho.
Vejam-se os objetos dos contratos n. 06 e 07/2013, firmados com o
Supermercado Ponto Belo Ltda.:
Contrato n. 06/2013 – Pregão Presencial n. 02/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Objetivo: Aquisição de material de limpeza, higienização e gêneros
alimentícios entre outros para atender às creches, escolas e a Secretaria Municipal de Educação.
Contrato n. 07/2013 – Pregão Presencial n. 01/2013
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo
Objetivo: Aquisição de material de limpeza, higienização e gêneros
alimentícios entre outros para a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Programas: CREAS, PETI, CRAS, PROJOVEM ADOLESCENTE.
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Muito embora se vislumbre a presença de recursos federais, como
indicado na análise levada a efeito pelo Tribunal de Contas da União
- TCU, transcrita linhas atrás, fato é que o objeto contemplado extrapola o âmbito dos Programas Federais relacionados, o que permite
antever a utilização, também, de recursos municipais e a competência deste TCEES para sua fiscalização.
Lembre-se que o Tribunal de Contas da União - TCU decidiu por não
conhecer da denúncia, baseando-se em instrução técnica que ponderava:
[...] não contém o nome do denunciante, sua qualificação e endereço
e não vem acompanhada de indícios suficientes no tocante à
empresa beneficiada ser de propriedade de parente do Prefeito. Por isso, somos por não conhecer da documentação como
denúncia, ante a ausência de requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 235 do Regimento Interno/TCU; (destacamos)
Todavia, não se pode ignorar a cópia de cheque assinada pelo Senhor Rodrigo Ramalho, sobrinho do Prefeito, situação, a princípio,
descabida e geradora de estranheza, o que coloca sob suspeitas os
procedimentos licitatórios amparadores de tais contratações.
Deste modo, por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva ser incluído na amostra da próxima fiscalização a
ser realizada no Município de Ponto Belo.
2.2.2 QUANTO A J.E.T. DE MORAES SERVIÇOS - ME
Esta empresa seria parte em um contrato de locação de veículo tipo
“van” para atender ao transporte de passageiros para Vitória, com
recursos do Fundo Municipal de Saúde.
O empenho municipal para este contrato seria o de n. 000109/2013,
o contrato teria vigência entre 15.02 e 31.12.2013, tendo o valor de
R$ 73.500,00 (R$ 7.000,00/mês).
Segundo o denunciante anônimo, o proprietário do veículo seria o
Capitão da PM Darlan Souza Dias, cunhado do Vice-Prefeito Sérgio
Murilo Moreira Coelho, mas no contrato social da empresa figurariam
terceiros que não seriam os verdadeiros empresários (“laranjas”).
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório, sobre a qual o denunciante nada elencou. Assim, entendemos que não foram atendidos os
incisos II e III do artigo 94 da Lei Complementar n. 621/2012, pelo
que não recomendamos sua apuração.
2.2.3 QUANTO A CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. - ME
Segundo o denunciante anônimo, a Prefeitura Municipal de Ponto
Belo teria adquirido um terreno da Construtora Oliveira Ltda. – ME,
com a finalidade de se viabilizar a instalação de um polo industrial.
No restante, o denunciante anônimo produziu o seguinte texto:
A construtora no contrato social pertencia ao Sr. Hollinston Santos
Oliveira, filho do Presidente da Câmara Municipal, Sr. Roberto Santos
Oliveira, que por sua vez, fez a primeira alteração no contrato social
transferindo para o nome do tio de Hollinston, primo do Presidente da
Câmara, Sr. David de tal....
FOTOS
[...]
Por outro lado, quem deveria ter prioridade seria os empresários
da construção civil, oficinas mecânicas, proprietários de ônibus que
transportam universitários para outras cidades, etc.
Mas quem foi beneficiado foi o então Presidente da Câmara de Vereadores, Vereadores e Secretário de Esportes:
Presidente da Câmara e Vereadores
Roberto Santos Oliveira – em nome da Construtora Oliveira
Roney Dias Rocha – terreno vendido.
Ivan Mateus Pereira – terreno vendido.
Secretário de Esportes
Edson Souza Fagundes – terreno trocado por um veículo Bora vermelho.
Este veículo pertencia ao Sr. Glacinio (proprietário da MDL) em Ponto
Belo –ES
FOTO DO CARRO
Sobre este ponto da denúncia, não conseguimos alcançar seu teor, já
que a exposição do denunciante mostra-se truncada e de difícil compreensão. Assim, entendemos que não foram atendidos os incisos II
e III do artigo 94 da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não
recomendamos sua apuração.
2.2.4 QUANTO A CLAUDINE MARROQUES TAVARES - ME
Esta empresa seria parte em um contrato de locação de caminhão
caçamba para manutenção de estradas vicinais, trabalhos estes vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Segundo o denunciante anônimo, Claudine Marroques Tavares seria
cunhado da Vereadora Rozineia Guese, já que seu irmão, Claudimar
Marroques Tavares, conhecido por “Tuxinha”, seria amante da Vereadora há mais de 20 anos.
Do contrato social da empresa figurariam terceiros que não seriam os
verdadeiros empresários (“laranjas”).
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Ainda segundo o denunciante anônimo, o caminhão seria abastecido
utilizando-se irregularmente de conta municipal. Prossegue nos seguintes termos:
“Caminhão tipo caçamba locado para atender a Secretaria de Obras
e Infraestrutura
Placa – MRK 0147, pertence (Tuxinha) amásio e “convivente” da Vereadora Rosinéia Guese.
Foi licitado para prestar serviço na empresa Claudine Marroques Tavares ME irmão do Tuxinha, amásio da Vereadora Rozineia Guese.
Pelo valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) empenhado em 05/07/2013 até 31 de dezembro de 2013.
Isso significa que a prestação de serviço para 05 (cinco) meses pelo
valor de R$ 7.440,00 (sete mil e quatrocentos e quarenta reais) por
mês.
Obs.: o que deixa acreditar que o supracitado caminhão, presta serviço com motorista por conta da empresa e combustível por conta da
prefeitura municipal, uma vez que abastece todos os dias, além dos
mais, pernoita na casa do motorista e suposto proprietário.
Agora veja a pergunta: por que os outros automóveis e caminhões
locados pela municipalidade pernoita na garagem municipal e só este
pertencente ao amásio (convivente) da Vereadora Rozinéia Guese
pernoita na casa do mesmo?
Saliento ainda V.Exa.,
Será, que é para retirada de combustível? Uma vez que além deste
locado para a prefeitura o mesmo possui mais 02 (dois) caminhões
tipo caçamba, sendo 01 (truck) marrom e 01 (um) outro toco, também de cor azul e 01 (uma) retro escavadeira.
Ora, se a coleta de lixo e entulho é feito na sede do município, é
necessário abastecer enchendo o tanque todos os dias? Acho que
não ...
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório e irregularidades na execução contratual, sobre os quais o denunciante nada elencou. Assim,
entendemos que não foram atendidos os incisos II e III do artigo 94
da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos
sua apuração.
2.2.5 QUANTO A EVANJO MATIAS DA SILVA
Este senhor seria, segundo o denunciante anônimo, irmão do Secretário de Obras e Infraestrutura Erisvaldo Matias de Oliveira (conhecido por “Gusto Matias”), e teria um veículo Ford Fiesta, de placa ODR
7066, locado para Prefeitura Municipal de Ponto Belo, à disposição da
Secretaria de Educação.
O denunciante alega que o veículo seria abastecido utilizando-se irregularmente de conta municipal. Aduz ainda que o veículo locado não
estaria adaptado para utilização pela Secretaria de Educação e sua
placa seria branca, e não vermelha como seria o correto.
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório e irregularidades na execução contratual, sobre os quais o denunciante nada elencou. Assim,
entendemos que não foram atendidos os incisos II e III do artigo 94
da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos
sua apuração.
2.2.6 QUANTO A MANOEL SEVERO FILHO
Segundo o denunciante anônimo, este senhor teria sido contratado
para a prestação de serviços na área jurídica. Todavia, ele teria os
seguintes vínculos com o Prefeito Municipal:
a) 01 (um) filho do Procurador Severo – Márcio, é casado com 01
(uma) filha do Prefeito Edivaldo – Távira; e
b) 01 (uma) filha do Procurador Severo – Grazielle, é casada com o
filho do Prefeito Edvaldo – Vinícius.
Em sequência, aponta a ocorrência de fraude em procedimento licitatório, já que um dos outros dois participantes, Ricardo Barbosa do
Nascimento, dividiria um escritório de advocacia com Manoel Severo
Filho.
O denunciante registra também a ocorrência de desvio de função,
já que, em seu modo de entender, Jackson Kretli, único Procurador
Municipal aprovado em concurso, estaria, por força da Portaria n.
05/2013, à disposição da “Casa do Cidadão”, prestando assessoria
jurídica a pessoas carentes.
Por outro lado, acrescenta que a forma de pagamento do profissional
seria danosa para o município:
Outrossim é o mesmo Profissional Liberal (Pessoa Física), onde o
pagamento através de RPA o custo bruto para a municipalidade aumenta em aproximadamente 80% (oitenta por cento) com INSS, ISS
e Imposto de Renda, para o resgate do saldo líquido.
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório e irregularidades na
execução contratual. Verificamos que as informações elencadas possuem certa consistência, já que o denunciante cita o nome de pessoas, suas relações de parentesco, detalhes do procedimento licitatório,
sociedade de advogados e Portarias Municipais; deste modo, entenwww.tce.es.gov.br
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demos que o assunto deva ser incluído na amostra da próxima
fiscalização a ser realizada no Município de Ponto Belo.
2.2.7 QUANTO A JAILDO SANTOS ROMÃO ME - MEE
Esta empresa seria parte em um contrato de locação de veículo do
tipo “Fiat Doblò”, para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o denunciante:
É do genro do dono do Posto Blumenal o qual patrocinou a campanha
do prefeito Edvaldo Rocha Santana, concunhado do cunhado do Prefeito Edvaldo – Sr. Sebastião José Rabelo Filho (popular) “RABELO”,
funcionário de carreira do Banestes, exerce a função de Gerente.
Abastece por conta da Prefeitura – ver guia de abastecimento no posto 3DDD em Montanha e Posto Blumenal em Ponto Belo-ES.
Placa ODR 7074
[...]
Por outro lado, o automóvel é locado para a finalidade de transportar
pacientes de hemodiálise, o que não está adaptado e conforme podese verificar, que a placa é branca e não vermelha, neste caso é para
ser utilizado em transporte particular.
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório e irregularidades na execução contratual, sobre os quais o denunciante nada elencou. Assim,
entendemos que não foram atendidos os incisos II e III do artigo 94
da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos
sua apuração.
2.3. Transporte irregular de merenda escolar (fls. 33/34)
O denunciante relata:
Excelência;
Trafega em vias públicas um Fiat/Strada Trex Flex placa MSF 4132 –
Boa Esperança em nome de Gildete Alves da Silva, cujo motorista é
o Sr. Cely José Rabelo (Tucão) é irmão da primeira dama. Isso
é cunhado do prefeito municipal Sr. Edivaldo Rocha Santana.
(destacamos)
O que não está adaptado e conforme pode-se verificar, que a placa é
branca e não vermelha, neste caso é para ser utilizado em transporte
particular.
Ocorre, que este veículo faz o transporte de merenda escolar em céu
aberto, desde janeiro de 2013 até a presente data, eis que até a
presente data não foi publicado no portal da transparência o
respectivo pagamento. (destacamos)
Pergunta.
Será que o mesmo está trabalhando de graça para a municipalidade?
Ou está apresentando alguma nota fiscal com outra finalidade para o
pagamento com o dinheiro do FUNDEB?
Bom será se Vossa Excelência verificar junto à Prefeitura Municipal
e/ou Secretaria de Educação. Intimando o motorista e atual proprietário do veículo (pockmon) Sr. (Tucão) para prestar esclarecimento.
Os argumentos apresentados pelo denunciante anônimo traçam um
cenário de fraude a procedimento licitatório e irregularidades na execução contratual, sobre os quais o denunciante nada elencou. Assim,
entendemos que não foram atendidos os incisos II e III do artigo 94
da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos
sua apuração.
2.4. Servidores em desvio de função e servidor “fantasma”
(fls. 35/38)
O denunciante apresenta lista de servidores municipais, os cargos
por ele ocupados e a função que realmente exercem na administração municipal.
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
2.5. Prestadores de serviços com recebimento por meio de
RPA (fls. 38/39)
O denunciante relata:
Relação de prestadores de serviços com recebimento em forma de RPA, (recibo de pagamento à autônomo) terminantemente
proibido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, tendo
em vista o valor a ser calculado e elevando um percentual altíssimo
para a base de cálculo de INSS, ISS e imposto de renda. (destacamos)
Portanto, os pagamentos em RPA, a base de cálculo para pagar os
valores líquidos é praticamente em dobro e/ou em parte considerável.
E só deverá pagar sem procedimento licitatório o valor equivalente
à R$ 8.000,00 (oito mil reais) com dispensa de licitação conforme a
Lei 8.666/93. O mais, a lei faculta a municipalidade o pagamento de
mercadorias ou serviços, através de nota fiscal com CJPJ.
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
2.6. Enriquecimento ilícito do Secretário de Obras e Infraestrutura (fls. 40 e 58/59)
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O denunciante relata:
COMPRA DE PROPRIEDADE PARTICULAR
A sociedade pontobelense sabe que o Secretário Municipal de Infra
Estrutura, ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA (GUSTO MATIAS), em 31
dezembro do ano de 2012, encontrava-se desempregado, e, nunca
acertou na Sena o Mega-Sena, e/ou qualquer outro jogo milionário,
não recebeu herança, e em meados do mês de agosto do ano de
2013, após 08 (oito) meses de trabalho, junto à esta municipalidade
adquiriu do espólio do Sr. ANTÔNIO ARGOLO SAMPAIO, possivelmente através de Cessão de Direitos Hereditários, uma área de mais de
05 (cinco) alqueires geométricos de terras da propriedade rural, pelo
valor de R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais), fazendo divisa com
o município de Ponto Belo, próximo à área adquirida pela municipalidade no ano de 2012, próximo à Estação de Tratamento de esgoto
em Ponto Belo-ES.
Pergunta-se, de onde apareceu tanto dinheiro para a aquisição desta
área de terras rural, tendo em vista a situação financeira do comprador?
Saliento ainda Exa. que a dita área adquirida poderá se encontrar
em nome de terceiros (laranja), como é de costume, podendo oficiar
o Cartório de Registro de Imóveis e ou Cartório de Tabelionato se
foi feito algum procedimento de Cessão de Direitos Hereditários da
propriedade rural a qual pertence o Espólio do “de cujus” ARGOLO
.... em caso positivo, fornecer cópia do procedimento à V. Exa. Segue
abaixo, foto postada no facebook.com, em 24 de setembro de 2013.
[...]
Se possível oficiar a receita federal sobre a declaração de imposto de
renda do Sr. Erisvaldo da Silva Oliveira.
“O Gusto Matias”.
[...]
De início, verificamos que o assunto escapa da competência desta
Corte de Contas, estabelecida pelo artigo 1º da Lei Complementar
Estadual n. 621/2012 e pela Constituição Federal; além disso, o denunciante não juntou aos autos qualquer indício de prova que sustente sua narrativa. Portanto, entendemos não terem sido satisfeitos
os requisitos dispostos nos incisos II e III da Lei Complementar n.
621/2012, pelo que não recomendamos sua apuração.
2.7. Pagamentos irregulares, sem registro no site da Transparência municipal para o Secretário de Obras e Infraestrutura,
por conta da locação de caminhão para serviços de limpeza
urbana (fls. 42/43)
O denunciante relata:
Tem ainda a existência de 01 (um) caminhão marca Iveco placa HAV
4226, que por sua vez trabalhou na campanha do prefeito Edivaldo.
Na época tinha acoplado um trio elétrico conforme foto abaixo. Pois
Exa. este caminhão em nome de terceiro pertence ao Sr. Erisvaldo
da Silva Oliveira, (GUSTO MATIAS), onde desde janeiro do ano em
curso presta serviço na limpeza pública, eis que até a presente data
não consta no Portal da Transparência qualquer pagamento referente
este prestador de serviço.
Pergunta: será que está trabalhando de graça para o município? Ou
está confeccionando nota fiscal para o devido pagamento?
Pelas fotos anexadas aos autos não se pode afirmar a identidade
entre os veículos, não há indícios de provas da prestação de serviços
e não há provas de que o veículo locado pertença ao Secretário. Assim, entendemos não terem sido satisfeitos os requisitos dispostos
nos incisos II e III da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não
recomendamos sua apuração.
2.8. Criação de loteamento irregular de propriedade do Secretário de Obras e Infraestrutura (fls. 44/50)
O denunciante relata:
Excelência;
Se não bastasse a compra do terreno pelo valor de R$ 400,000,00
(quatrocentos mil reais) na frente da propriedade o Sr. Gusto Matias
na mesma direção da propriedade adquirida pelo município de Ponto
Belo o mesmo fez a abertura de um loteamento particular clandestino, conforme fotos e projeto em anexo, fazendo com que o mesmo
fosse seguimento da municipalidade. Tudo para usufruir em um futuro próximo com a infra estrutura que será custeado pela municipalidade, colocando à venda por R$ 10.000,00 (dez mil reais) por lote.
Ora Excelência, se a propriedade é rural, como que foi loteado ao lado
do terreno adquirido pela municipalidade.
Qual o interesse desde proprietário? É ou não se locupletar com os
recursos da municipalidade?
Urge a necessidade de verificação in loco por Vossa Excelência para
tomar as providências de praxe, com o retorno da cerca para a divisa
original do município.
Onde no Código Civil dá-se o nome de obrigação de fazer.
“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assewww.tce.es.gov.br
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gurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.”
FOTOS
As fotos apresentadas não comprovam a titularidade da área e sua
localização e, por outro lado, não foi demonstrada a irregularidade
na utilização da área. Assim, entendemos não terem sido satisfeitos
os requisitos dispostos nos incisos II e III da Lei Complementar n.
621/2012, pelo que não recomendamos sua apuração.
2.9. Agressão a moradora de Ponto Belo pelo Secretário de
Obras e Infraestrutura (fls. 51/53)
O denunciante relata:
NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO O SR. ERISVALDO DA SILVA
OLIVEIRA “O GUSTO MATIAS”, NUM ATO DE COVARDIA
No dia 10 de março de 2014, a Sra. LINDAURA MOREIRA DOS SANTOS, (Lindaurinha) de cor negra, fora espancada por Erisvaldo da
Silva Oliveira vulgo “Gusto Matias” chicoteada com uma mangueira e
socos como faziam os senhores na época da escravidão.
Homem novo, cheio de saúde espancou-a a chutes, socos e pontapés, logo após arrebatou-a com uma mangueira ficando em suas
costas os vincos de uma surra em total desrespeito ao ser humano,
bem como a lei Maria da Penha.
Tudo isso sem nenhum motivo plausível, uma vez que a mesma foi
ao Sítio de sua propriedade, apanhar simplesmente uma bolsa de
viagem que estava com o ex-amásio da mesma, onde atualmente é
denominado Loteamento Alvorada (este clandestino), adquirido após
alguns meses que fora admitido para a pasta de Secretário Municipal.
Insta salientar, que o Sr. ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA – o Gusto
Matias, é SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E INFRA
ESTRUTURA do município de Ponto Belo, na gestão 2013/2016.
O que deixou perplexidade foi que na UNIM – Unidade Mista de Internação da cidade de Mucurici, o pai do Gusto Matias, Sr. JOSIAS,
conhecido vulgarmente por Josias Pixincha, pagou a Sr. Lindaurinha
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em cheque para que a mesma
não fizesse BO – Boletim de Ocorrência, junto a Polícia Civil, no intuito de proteger o seu filho Gusto Matias.
Na forma em que a Sra. Lindaurinha chegou a UMIM da cidade de
Mucurici, o correto seria contactar com a Polícia Militar o que também
foi impedido pelo Sr. Josias.
Será que crimes igual a este ficará impunes em nossa cidade? Ou se
a Justiça tomará providências para que não aconteça outros?
Vejo que este crime trouxe grande comoção aos nossos munícipes,
mas até agora nada foi apurado, e o militante está impune pelas
vias públicas da cidade de Ponto Belo, cantando de galo, dizendo,
que essa foi a primeira e tem mais para outras que achar que ele foi
errado.
FOTOS
Entendemos que o assunto escapa da competência para apuração
desta Corte de Contas, estabelecida pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 621/2012 e pela Constituição Federal, pelo que
não recomendamos sua apuração.
2.10. Crime ambiental pelo Secretário de Obras e Infraestrutura, em área por este adquirida (fls. 54 e 60)
O denunciante relata:
Se não bastasse o Sr. Erisvaldo da Silva Oliveira, (Gusto Matias), locou uma máquina esteira conhecida como Poclan. Trabalhou durante
uma semana noite e dia preparando a abertura de 02 poços na referida propriedade adquirida do Sr. Argolo....
Fato este que é para dar conhecimento V. Excelência os poços abertos
pela máquina encontram-se em uma das nascentes do rio Itaúnas
neste município de Ponto Belo, onde sem nenhuma autorização de
órgãos ambiental como IEMA – INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
FOTOS
[...]
Sem nenhuma autorização dos órgãos competentes IBAMA, IEMA
dentre outros, o Sr. Erisvaldo Silva Oliveira (Gusto Matias) encontrase extraindo areia de sua propriedade, vendida a R$ 50,00 (cinquenta reais) por caçamba, sendo entregue a devida compra aos usuários
com os maquinários da municipalidade retro escavadeira e caçamba.
FOTO
Entendemos que o assunto escapa da competência para apuração
desta Corte de Contas, estabelecida pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual n. 621/2012 e pela Constituição Federal, pelo que
não recomendamos sua apuração.
2.11. Substituição inadequada de sinalização vertical de trânsito por “quebra-molas” (fls. 55)
O denunciante relata:
Com Gusto Matias, ninguém pode, ao meu ver nem a justiça pode
com o cara, no início da gestão “Governo para o Povo” 2013/2016 a
cidade de Ponto Belo encontrava-se totalmente sinalizada.
Convênio celebrado entre o Governo do Estado/Detran e o Município
de Ponto Belo-ES da ordem de R$ 196.000,00 – empresa vencedora:
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Sinalis.
Ocorre Excelência, que de maneira irresponsável, e sem nenhuma
autorização judicial e/ou policial o mesmo na qualidade de Secretário
Municipal retirou toda sinalização que se encontrava nas vias públicas
de Ponto Belo não sabendo informar qual o paradeiro das placas de
sinalização e para completar tocou por quebra molas, que encontra-se trazendo transtorno aos usuários de veículos, motociclistas,
ciclistas e pedestres em todos os bairros desta municipalidade, eis
que por ouvir dizer, cada confecção de quebra molas custa aos cofres
da municipalidade cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Verificamos que o denunciante não anexou quaisquer indícios de provas aos autos que sustentem sua narrativa; portanto, entendemos
não terem sido satisfeitos os requisitos dispostos nos incisos II e III
da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos
sua apuração.
2.12. Criação de “condomínio fechado” irregular, com obstrução de ruas pelo Secretário de Obras e Infraestrutura (fls.
56/57)
O denunciante relata:
Ainda mostrando o seu poder junto a municipalidade, sem nenhuma
necessidade aparente, murou todas as futuras ruas que dá acesso
ao seu terreno (loteamento irregular) em total desrespeito com o
dinheiro público, no intuito de impedir o futuro crescimento no município de Ponto Belo.
FOTOS
Verificamos que não foram anexadas quaisquer indícios de provas
aos autos pelo denunciante que sustentem as alegações. As fotos de
um muro, entre outros, não são o suficiente para tanto; outrossim,
entendemos não terem sido satisfeitos os requisitos dispostos nos
incisos II e III da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos sua apuração.
2.13. Irregularidades na execução de contrato de locação de
máquina Patrol, de propriedade de Adilson Biti Engelhardt, já
que o Município possuiria máquina similar, não havendo, assim, necessidade da contratação, além de a máquina locada
estar em más condições (fls. 61/69)
O denunciante relata:
Analisando o Portal da Transparência do município de Ponto Belo-ES,
na rubrica do GABINETE DO PREFEITO, estranhamente há Cadastrado 05 (cinco) Procedimentos Licitatórios em nome Adilson Biti
Engelhardt em data subsequentes uma à outra, eis que o Governo
do Estado do Espírito Santo, alocou recursos através da Secretaria
Estadual de Agricultura Aquicultura e Pesca e entregou a municipalidade em meados do mês de agosto 01 (uma) Patrulha Mecanizada (zerada), e após o recebimento da supracitada máquina foi
empenhado 04 (quatro) procedimentos licitatórios em 01/08, 20/08,
03/09 e 17/09/2013, requer a Vossa Excelência, seja requerido desta
municipalidade cópias dos procedimentos licitatórios para as devidas
providências cabíveis.
Há de salientar, que no início do ano chegou no município de Ponto
Belo 02 (duas) Patrol locada de propriedade de Adilson Biti Engelhardt totalmente sucateada, sendo que uma delas bateu o motor e
ficou parada no município, sem trabalhar 01 (um) dia sequer e outra
quebrava quase todo dia.
TABELA
Veja as fotos abaixo como foram feitas as contratações do Procedimento Licitatório de 582 (quinhentos e oitenta e duas) horas, e a
situação das motoniveladoras para comprovar o que foi dito acima no
que tange ao estado de precariedade das máquinas.
TABELA
FOTOS
[...]
Só foi publicado a licitação dia 17/12/2013, como se fosse pregão
presencial 009/2013 – 1822 horas máquina ao preço de R$ 140,00/
hora/máquina, mas no Portal da Transparência existe diversos empenhos com se carta convite fosse.
FOTOS
Porque tanta licitação em pouco espaço de tempo, verifico que não dá
para gastar todas as horas/máquinas licitadas.
O que não dá para entender é que existe uma Patrol zerada na Prefeitura.
DIÁRIO OFICIAL DE 17.12.2013
Contrato 042/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Ponto Belo/ES
Contratada: ADILSON ENGELHARDT BITTI ME
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
1822 (hum mil e oitocentos e oitenta e duas) horas de patrol/motoniveladora para recuperação de estradas vicinais deste município.
VALOR: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
LICITAÇÃO: Pregão nº 009/2013.
[...]
www.tce.es.gov.br
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Obs. Aberto os Convites e/ou Pregão Presencial no mês de JULHO DE
2013 e só foi publicado no mês de DEZEMBRO DE 2013.
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
2.14. Enriquecimento ilícito do Prefeito (fls. 69/70)
O denunciante relata:
O Ilustre Prefeito Municipal publicou o dito pregão presencial de
1.822 (um mil e oitocentos e vinte e duas) horas máquinas no valor
de R$ 140,0/hora, no dia 17 de dezembro do ano de 2013 conforme
Diário Oficial perfazendo o montante de R$ 255.080,00 (duzentos e
cinquenta e cinco mil e oitenta reais).
Por outro lado o Sr. Prefeito Municipal Edivaldo Rocha Santana adquiriu no final do mês de dezembro a compra de uma gleba de terras
(imóvel rural) no lugar denominado Córrego da Montanha cuja área
é de aproximadamente 217.800 (duzentos e dezessete mil e oitocentos) metros quadrados, ou seja 4,5 (quatro vírgula cinco) alqueires
geométricos de terras a qual pertencia o Sr. Antistenes Ferreira da
Silva que encontra no nome de um cidadão Pontobelence de alcunha
de capoeira que deverá por Vossa Excelência ser investigado sobre
a origem do dinheiro, tendo em vista que nos idos do ano de 2012
(eleições 2012) quando o mesmo foi candidato a Prefeito declarou os
seguintes bens quais sejam:
FIGURA, MOSTRANDO OS BENS DECLARADOS DO CANDIDATO
EDIVALDO DA FARMÁCIA, EDIVALDO ROCHA SANTANA, UM CARRO FIAT UNO, ANO 205 (35.000,00); UM PONTO COMERCIAL, SITUANDO NA AVENIDA SEBASTIÃO RABELO, CENTRO, PONTO BELO
-ES (130.000,00); CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA ESPÍRITO
SANTO, 160, FUNDÃO, PONTO BELO-ES (120.000,00).
Ora, dos bens acima descrito, o mesmo só vendeu o Fiat Uno no início
do ano de 2013 que pela tabela da FIPE o valor venal atual é de R$
13.074,00 (treze mil e setenta e quatro reais), os demais imóveis
descrito na declaração de bens estão intactos.
[...]
A matemática é simples:
Se o Prefeito não gastasse nada de seus vencimentos bruto durante
o ano de 2013, daria o valor equivalente à R$ 156.000,00 (cento e
cinquenta e seis mil reais);
Pergunta-se:
Qual a origem do dinheiro que o Prefeito Municipal adquiriu tal propriedade?
Necessário se faz uma investigação no procedimento licitatório da
horas máquinas, data do recebimento das mesmas, bem como data
de pagamento da gleba de terras adquirida pelo então Prefeito Municipal Edivaldo Rocha Santana, que encontra-se em nome do seu
sobrinho e laranja Rodrigo Batista Ramalho.
Segundo relato de pessoas de Ponto Belo o Sr. Antístenes diz que
quem comprou a propriedade foi o sobrinho do então Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Batista Ramalho, Procurador do Supermercado
Ponto Belo.
FOTOS DA PROPRIEDADE
Entendemos que o assunto escapa da competência desta Corte de
Contas, estabelecida pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual
n. 621/2012 e pela Constituição Federal, pelo que não recomendamos sua apuração.
2.15. Servidor médico recebendo acima do teto municipal (fls.
74/75)
O denunciante relata:
Em que se pese uma analisada na lei orgânica em seu art. 129 encontrei uma interrogação? Que acredito de acordo a lei e no meu julgamento o qual acho justo e coerente, onde, ninguém pode receber
mais que o prefeito.
Na lei orgânica do município em seu artigo [...] Artº 129 – A lei fixará o limite Máximo e a relação de valores entre o maior e a menor
remuneração dos servidores públicos da administração direta ou indireta, observado, como limite máximo, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo prefeito.
Sendo assim, analisando bem, como fica a situação do Médico Dr.
Sandro Augusto Brunelli Lima que recebe como Médico do
PSF R$ 10.982,00 e Médico do Fundo Municipal da Saúde R$
10.980,00 num valor total de R$ 21.982,00. Isso é legal? Ou
afronta a lei orgânica e princípio básico da administração pública.
(destacamos)
E isso aí Exa., ainda, sem autorização da Câmara Municipal de Vereadores, os quais comungam e são coniventes com o erro do Prefeito.
OBS: lembrando que o médico ainda trabalha no hospital de
Mucurici “UMIM” – UNIDADE MISTA DE INTERNAÇÃO. (destacamos)
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
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2.16. Problemas no pagamento da Secretária de Educação e
seu enriquecimento ilícito (fls. 76)
O denunciante relata:
A Secretária Municipal de Educação Sra Raida Campos, recebe pelo município desde janeiro de 2013, bem como recebeu
seus vencimentos junto à Secretaria de Estado de Educação
de janeiro a junho de 2013, quando foi publicado no DIO – Diário Oficial do Estado do Espírito Santo a sua exoneração junto àquela secretaria de Estado, ficando a disposição apenas do
município. (destacamos)
Há que ser muito bom porque a mesma percebia como professora da
rede estadual o valor aproximadamente de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por mês.
Sendo que o valor do salário de secretária municipal é de R$ 3.000,00
(três mil reais) por mês.
Pergunta-se:
Quem paga a diferença salarial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por
mês para a senhora secretária Railda Campos, durante todo este
tempo?
Exa.,
Outra pergunta que a sociedade pontobelense quer saber:
Como fica a devolução dos recursos estaduais roubados pela secretária Raida Campos, cerca de aproximadamente 40.000,00 (quarenta
mil reais), uma vez que a mesma prestava serviços nesta municipalidade?
Ao que se sabe nesta pequena e pacata cidade de Ponto Belo, os
bezerros vendidos pelos pequenos produtores do distrito e Itamira e
região são comprados pela mesma uma vez que seu marido (Tote)
é comerciário de pequenos lotes de gadum vacum em toda região.
Verificar junto ao IDAF o rebanho de gado vacum com a desproporção da do tamanho da propriedade.
Verificar ainda junto a Prefeitura de Vitória e região metropolitana a
compra de 01 (um) apartamento adquirido pela mesma.
Requer junto à Receita Federal declaração de imposto de renda;
BACEN – Banco Central do Brasil extrato de movimentação financeira
a partir de janeiro do ano em curso.
De fato, a Secretária de Educação de Ponto Belo, Senhora Railda
Campos Chaves, é servidora estadual, lotada na Secretaria de Estado
da Educação - SEDU, tendo recebido valores do Estado até janeiro
de 2014, atingindo, portanto, período em que já era Secretária Municipal. Assim, por mostrar certa consistência, entendemos que o
assunto deva ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser
realizada no Município de Ponto Belo.
2.17. Construção de barragem pelo Município em propriedade
particular e crime ambiental (fls. 77/81)
O denunciante relata:
Se não bastasse o nepotismo de funcionários parentes, o Prefeito
Municipal Edivaldo Rocha Santana disponibilizou máquinas, retro
escavadeira e caçambas bem como funcionário para a construção de 01 (uma) imensa barragem na propriedade de seu
cunhado Sr. Gilson Batista Ramalho esposo de Marlúcia Rabelo Ramalho (irmã da primeira dama onde dista aproximadamente 01 (um)
km da sede de Ponto Belo, sem nenhuma licença ambiental, junto aos órgãos estadual – IEMA. (destacamos)
FOTOS
Se não bastasse a construção da barragem nas últimas chuvas disponibilizou retro escavadeiras para proceder a abertura do ladrão no
sentido de escoar parte da água tendo em vista que a mesma poderia
romper e prejudicar pequenos produtores rurais ribeirinho que encontra-se abaixo de sua propriedade.
Segue foto da abertura do ladrão da barragem, bem como aquisição
de manilhas 0, 100 mm possivelmente adquiridas pela municipalidade para facilitar a saída da água da barragem de seu cunhado.
Falor da zoom para verificar as manilhas ... uma vez que encontra-se
ao lado do monte de areia branca, próximo a vala (ladrão) ...
Obs: Gilson Batista Ramalho é cunhado do Prefeito Edivaldo.
[...]
FOTOS
Entendemos que o assunto escapa da competência desta Corte de
Contas, estabelecida pelo artigo 1º da Lei Complementar Estadual n.
621/2012 e pela Constituição Federal, ao menos no que diz respeito
à questão ambiental, além de carecer de indícios de provas, inclusive
sobre o uso de recursos públicos, pelo que não recomendamos sua
apuração.
2.18. Pagamento de R$ 12.985,00 a empresa de manutenção
veicular fechada e sem contrato com o Município (fls. 82/85)
O denunciante relata:
RONIVON DE SOUZA FAGUNDES ME
OBS. Pagamentos que foram efetuados possivelmente sem prestar
tal serviços, tendo em vista que a oficina encontra-se fechada por
recomendação do IEMA.
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Tendo em vista que a referida empresa não possui licitação na Prefeitura Municipal de Ponto Belo como pode receber a quantia de R$
12.985,00 (doze mil e novecentos e oitenta e cinco reais).
A lei 8666/93 diz que sem licitação é permitido até R$ 8.000,00 (oito
mil reais)
Valor dos pagamentos = R$ 12.985,00 (doze mil e novecentos e
oitenta e cinco reais).
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
2.19. Pagamento por conserto de bicicleta, para a Secretaria
Municipal de Educação, sendo que não há este veículo no patrimônio do Município (fls. 86)
O denunciante relata, a partir do empenho de 02.08.2013:
ADENILSON ROMÃO DOS SANTOS ME
É de analisar, será que este pagamento foi correto?
Não é pelo valor.
Mas no patrimônio da Secretaria Municipal de Educação não existe
bicicleta.
Por mostrar certa consistência, entendemos que o assunto deva
ser incluído na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no
Município de Ponto Belo.
2.20. Entrega a particular de patrimônio municipal – paralepípedos retirados da Av. Sebastião Rabelo teriam sido transferidos para o sítio do primo do Secretário de Obras e Infraestrutura (fls. 87)
O denunciante relata:
O povo de Ponto Belo sempre faz uma pergunta.
Para onde foram os paralelepípedos que era calçado parte da avenida
Sebastião Rabelo em Ponto Belo-ES?
A foto abaixo mostra que uma boa parte encontra no sítio do primo
do Secretário de Transporte, Obras e Infra Estrutura Sr. Erisvaldo da
Silva Oliveira (Gusto Matias) localizada no Município de Mucurici-ES.
FOTO
A foto anexada não permite o reconhecimento do local de destino e
também não garante a procedência do material, pelo que entendemos não terem sido satisfeitos os requisitos dispostos nos incisos II
e III da Lei Complementar n. 621/2012, pelo que não recomendamos sua apuração.
Deste modo, muito embora a denúncia não deva ser conhecida, já
que anônima, o que é proscrito pela Lei Orgânica deste TCEES, entendemos que, ao menos parcialmente, o assunto deva ser incluído
na amostra da próxima fiscalização a ser realizada no Poder Executivo de Ponto Belo.
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:
3.1 Pelo não conhecimento da denúncia, ante o não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 94 da Lei
Complementar 621/2012, reproduzidos no artigo 177 da Resolução
TC 261/2013, com o consequente arquivamento, nos termos do
artigo 176, §3º, inciso I, da Resolução TC 261/2013;
3.2 Por autorizar e determinar a inclusão no Plano Anual de Fiscalização PAF 2015, de Auditoria a ser realizada no Município de Ponto
Belo, com escopo mínimo referente aos seguintes itens desta MTP:
3.2.1 Descumprimento da notificação recomendatória n. 002/2013,
da Promotoria de Justiça Geral de Mucurici, datada de 06.08.2013, e
consequente prática de nepotismo;
3.2.2 Parentes e empresas de parentes de autoridades (Prefeito,
Vice e Vereadores) prestando serviço irregularmente para a Prefeitura – especificamente as situações narradas referentes ao Supermercado e Panificadora Ponto Belo Ltda. – ME e ao profissional Manoel
Severo Filho;
3.2.3 Servidores em desvio de função e servidor “fantasma”;
3.2.4 Prestadores de serviços com recebimento por meio de RPA;
3.2.5 Irregularidades na execução de contrato de locação de máquina Patrol, de propriedade de Adilson Biti Engelhardt, já que o Município possuiria máquina similar, não havendo, assim, necessidade
da contratação, além de a máquina locada estar em más condições;
3.2.6 Servidor médico recebendo acima do teto municipal;
3.2.7 Problemas no pagamento da Secretária de Educação, com indícios de enriquecimento ilícito;
3.2.8 Pagamento de R$ 12.985,00 a empresa de manutenção veicular fechada e sem contrato com o Município; e
3.2.9 Pagamento por conserto de bicicleta para a Secretaria Municipal de Educação, sendo que não há este veículo no patrimônio do
Município.
3.3 Determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério
Público do Estado do Espírito Santo – MPES, ao Instituto Estadual de
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e à Secretaria Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social - Sesp, para as providências que
entenderem cabíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3726/2014,
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 do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer da Denúncia, tendo em vista o não atendimento
aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 94 da Lei Complementar nº 621/2012, reproduzidos no artigo 177 do Regimento
Interno deste Tribunal;
2. Encaminhar cópias dos autos ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo - MPES, ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, e à Secretaria Estadual de Segurança Pública
e Defesa Social – SESP, para as providências que entenderem cabíveis;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, 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, 03 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1285/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3680/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA
BRANCA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13
E 14 DE 2013 - OMISSÃO NA REMESSA - 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 aos meses 13 e 14 do exercício de
2013, de responsabilidade da senhora MARIA DAS GRAÇAS SCALDAFERRO RODRIGUES, gestora do Fundo Municipal de Saúde de
Águia Branca.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 296/2014
(f. 12/14), a área técnica informou que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 16, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, 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-3680/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 330, inciso IV, do
Regimento Interno deste Tribunal, 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 o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron
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Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR.HERON CARLOS GOMES DE MACEDO
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1286/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3681/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA
BRANCA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013 - OMISSÃO NA REMESSA - 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, da Prefeitura Municipal de Águia Branca,
sob a responsabilidade da Sra. Ana Maria Carletti Quiuqui.
Às fls. 11, a 6ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão RCO 258/2014, 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.
O representante do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, manifesta-se, às fls. 13 dos autos, encampando o
entendimento da Área Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com base no art. 330, inc. III do Regimento
Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3681/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, nos termos do artigo 330, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, 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 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, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR.HERON CARLOS GOMES DE MACEDO
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1287/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3078/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2012
RESPONSÁVEIS - JOSÉ CARLOS CHECON
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2012 Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) da Câmara Municipal de Iconha, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor José Carlos Checon.
A PCA foi protocolizada pelo Presidente do Legislativo local no exercício de 2013, senhor Cloves Reinoso Dias, em 27 de março de 2013,
tempestivamente, correspondendo aos documentos de folhas 1/159
dos autos.
A análise realizada pela 5ª Controladoria Técnica, consubstanciada
no Relatório Técnico Contábil RTC n. 27/2014 e na Instrução Técnica
Inicial ITI n. 204/2014, sugeriu a citação do responsável, em razão
do seguinte indicativo de irregularidade:
4.3.1 – Pagamento indevido de subsídio – valor de R$ 128.359,70
(56.823,98 VRTE) passível de ressarcimento, caso não seja devidamente justificado;
Regularmente citado, conforme Termo de Citação n. 1455/2014, o
senhor José Carlos Checon apresentou defesa às folhas 193/203.
As justificativas foram analisadas no corpo da Instrução Contábil
Conclusiva ICC n. 165/2014, opinando a 5ª Secretaria de Controle
Externo pela REGULARIDADE das Contas sob o aspecto técnico-contábil, conforme abaixo transcrito:
CONCLUSÃO:
Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a opinião é
pela REGULARIDADE das contas, nos termos do art. 84, inc. I, da Lei
Complementar 621/12.
Propomos ainda o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para elaboração de instrução
técnica conclusiva e análise do item remanescente II.I.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n. 9262/2014, manifestando-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual com
QUITAÇÃO ao responsável, conforme segue:
2 CONCLUSÃO
2.1 Considerando que o Relatório Técnico Contábil RTC 27/2014 e a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 165/2014 consideraram regulares
as contas apresentadas, verifica-se que, da análise contábil, que não
foram verificados indicativos de irregularidades; que foram observados os limites constitucionais e legais máximos em despesas com
pessoal, com subsídios de vereadores e despesa total com o poder
legislativo.
2.2 Tendo em vista o que se mostra nos autos, opina-se, diante do
preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, no
sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio do
Acórdão, com amparo no artigo 84, inciso I, da LC 621/2012, profira
julgamento considerando REGULARES as contas do senhor José Carlos Checon frente à Câmara Municipal de Iconha, exercício de 2012,
dando plena quitação ao responsável na forma do preceituado artigo
85 da LC nº 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 5327/2014,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acolheu o posicionamento da Área Técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise contábil constante do Relatório Técnico Contábil RTC
27/2014, da Instrução Contábil Conclusiva ICC 165/2014 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9262/2014 demonstra que a impropriedade inicialmente apontada foi devidamente sanada, não restando, nos presentes autos, fatos capazes de macular a Prestação de
Contas Anual.
Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual o órgão
jurisdicionado observou os preceitos constitucionais relativos aos
gastos totais e individuais com subsídio de vereadores (art. 29, VI e
VII da CF), do Poder Legislativo (art. 29-A e incisos, da CF) e folha de
pagamento (art. 29-A, § 1º, da CF), bem como as normas de gestão
fiscal, em especial, aquelas referentes aos limites de despesas com
pessoal (arts. 19, 20 e 22, da LRF).
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites legais, com fulcro no
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, acompanhando
a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL DE
ICONHA, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
senhor JOSÉ CARLOS CHECON, dando-lhe quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3078/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Iconha, relativa ao exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor
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José Carlos Checon, dando-lhe a devida quitação e arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, 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, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1289/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3113/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014
RESPONSÁVEL - DARLI DETTMANN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DO EXERCÍCIO 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 bimestre de 2014,
da Prefeitura Municipal de Itaguaçú, sob a responsabilidade do Sr.
Darly Dettmann.
Às fls. 13, a 4ª Secretaria de Controle Externo emite o Relatório Conclusivo de Omissão, atestando que o arquivo da Cidades-Web, referente ao 1º bimestre de 2014, foi enviado, sugerindo o arquivamento
do feito na forma do art. 330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento
Interno desta Corte.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Henron
Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se às fls. 17, 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-3113/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, considerando o saneamento da omissão no envio da prestação de contas
bimestral referente ao 1º bimestre do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Itaguaçú, de responsabilidade do Senhor Darly Dettmann, arquivar os presentes autos, nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora e 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, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1291/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6054/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA:DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos de Denúncia impetrada pelo Sr. José Luiz Torres Lopes, ex-Prefeito do Município de Atílio Vivacqua, em face de supostas
irregularidades na execução do contrato nº 446/2005, em especial
no que tange à aquisição de postes de madeira no lugar de postes de
concreto conforme previsão contratual.
Conforme despacho de fl. 48, o Conselheiro Presidente autorizou em
24 de agosto de 2010 a realização de Auditoria Especial na Prefeitura
Municipal de Atílio Vivacqua.
Na Manifestação Técnica Preliminar n. 702/2014 (f. 25/29), de
01 de outubro de 2014, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO informa que, em razão do acúmulo de tarefas, 109 (cento e
nove) fiscalizações não foram executadas, todas referentes a exercícios remotos, conforme panorama apresentado na Reunião Administrativa de 30 de junho deste ano.
Acrescenta que a retomada desses procedimentos, após tanto tempo decorrido, não se mostra eficaz, motivo pelo qual propõe que as
auditorias sejam dispensadas com o consequente arquivamento dos
processos.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 63, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanha a proposta
técnica pugnando pelo Arquivamento do presente feito.
Considerando que não há relatório de auditoria e tendo em vista a
necessidade de priorizar a fiscalização de fatos mais recentes, entendo que há motivo suficiente para o cancelamento da presente
solicitação de auditoria especial.
VOTO
Ante o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
feito, sem prejuízo a futura apuração de dano, na hipótese de serem
trazidas evidências de lesão ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6054/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, Relatora e 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, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-034/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2865/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - DAVI RAASCH
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÃO - 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá,
referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. David Raasch, Presidente do Instituto.
Após análise da documentação juntada aos autos, a 4ª Secretaria
de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil – RTC nº
25/2014, fls. 77/81, ressaltando os seguintes aspectos e indício de
irregularidade, quais sejam:
ASPECTOS:
- A Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de
Contas por intermédio do Of. Nº 075/2013, em 26 de Março de 2013,
tempestivamente, e devidamente assinada pelo Gestor e Contabilista responsável, Sr. Sebastião Luis Siller, CRC-ES nº 007195/O-1.
- Confrontando a Despesa Autorizada ( R$ 2.931.000,00 ) com a
Despesa Realizada (R$ 2.868.891,53) constata-se uma Economia
Orçamentária de R$ 62.108,47.
- A Demonstração da Execução Financeira aponta uma Disponibilidade para o exercício seguinte da ordem de R$ 24.015.677,27.
- O Balanço Patrimonial aponta um Ativo Real Líquido Acumulado de
R$ 20.771.502,31.
- Apresentou também um Superávit Financeiro ( Ativo Financeiro
R$ 24.015.677,27 – Passivo Financeiro R$ 0,00 ) da ordem de R$
24.015.677,27.
INDÍCIO DE IRREGULARIDADE:
Ausência de Reavaliação Atuaria Anual no Exercício:
Inobservância ao artigo 1º, inciso I, da Lei Federal 9717/1998;
e artigos 75, inciso I, 85, 87, 89, 100, 101 e 104 da Lei Federal
4320/1964.
Sugeriu ao final a Citação do responsável para que apresentasse
suas justificativas, sendo elaborada a ITI nº 81/2014, fl. 82, nos
mesmos termos.
Devidamente citado, em atenção à Decisão Monocrática Preliminar
DECM 187/2014 e Termo de Citação nº 459/2014, o responsável
apresentou justificativas conforme documentos protocolizados neste
Tribunal sob os números: 005100 e 005101 de 09/04/2014.
Após examinadas as justificativas e documentos apresentados pelo
responsável, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 183/2014, fls. 192/196, entendendo
que houve reavaliação relativa ao exercício de 2012, afastando o indicativo de irregularidade apontado e, considerando o que preceitua
a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, concluiu pela
regularidade da prestação de contas e com determinação no sentido
de que o gestor proceda o reconhecimento patrimonial do déficit
atuarial evidenciado pelas reavaliações realizadas nos respectivos
exercícios financeiros.
Dando prosseguimento ao feito, foi elaborada pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, a Instrução Técnica Conclusiva ITC
9299/2014, fls. 206/207. À vista das conclusões técnicas expressas
na ICC retromencionada, concluiu pela regularidade das contas do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria
de Jetibá na forma do inciso I do artigo 84, da Lei Complementar

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

Página 63
nº 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal.
O Douto Ministério Público de Contas, através do parecer da lavra
do Eminente Procurador Luciano Vieira, fl. 209, manifestou-se de
acordo com a Unidade Técnica pugnando que fosse julgada Regular
a presente Prestação de Contas, expedindo-se quitação ao responsável, sem prejuízo da determinação sugerida pelo NEC à fl. 207.
É o Relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL NO EXERCICIO. REGULAR. DETERMINAÇÃO.
VOTO
Ante o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério Público de
Contas, VOTO por considerar REGULAR a Prestação de Contas Anual
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa
Maria de Jetibá, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Sr. David Raasch, Presidente do Instituto, dandolhe a devida quitação, na forma do artigo 85 da Lei Complementar
621/2012 e que seja determinado ao Gestor:
Proceder o reconhecimento patrimonial do déficit atuarial evidenciado pelas reavaliações realizadas nos respectivos exercícios financeiros.
Posteriormente, sejam os autos devidamente arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2865/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regulares as contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, referentes ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Senhor David Raasch,
Presidente do Instituto, dando-lhe, pois, a devida quitação, na forma
do artigo 85 da Lei Complementar 621/2012;
2. Determinar ao gestor que promova o reconhecimento patrimonial
do déficit atuarial evidenciado pelas reavaliações realizadas nos respectivos exercícios financeiros;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Relator e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-035/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4208/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇÚ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA - EXERCÍCIO DE 2007
RESPONSÁVEL - ROMÁRIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA - EXERCÍCIO DE 2007 - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de Auditoria Ordinária nos atos de gestão praticados durante o exercício de 2007, na Prefeitura de Itaguaçu, sob a responsabilidade do Sr. Romário Celso Bazilio de Souza – Prefeito Municipal.
Na Instrução Técnica Conclusiva TC 4042/2008, fls. 125/128, a 4ª
Controladoria Técnica manifestou-se pela regularidade dos atos de
gestão analisados.
O Ministério Público de Contas, às fls. 135, opina pela regularidade
das contas.
Às fls. 138/139, consta Voto do Conselheiro Relator, à época, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, para que os autos sejam baixados em
diligência interna para analise dos processos licitatórios relacionados
à contratação de obras e serviços de engenharia, gerando a Decisão
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Preliminar TC 407/2009.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, que se manifestou através da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 674/2014, às fls. 145/149 da seguinte forma:
Pelos fatos expostos, com fundamento no princípio da eficiência (art.
37, CF/1988) e no interesse público do alcance da efetividade da
atuação do Tribunal de Contas, propomos que seja requerida ao Plenário desta Corte de Contas a dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e serviços de engenharia, constantes do objeto deste processo, um dos 109
relacionados no apêndice, determinando, ouvido o Ministério Público
de Contas, conforme art. 207, inc. III do RITCEES, o arquivamento
do mesmo, sem prejuízo a futura apuração de dano, na hipótese de
serem trazidas evidências de lesão ao erário.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se às fls. 199,
através do Parecer nº 5248/2014, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, de acordo com a proposição da área técnica.
É o relatório.
A área técnica informou que existem 109 processos com as seguintes características: o longo tempo decorrido da ocorrência dos fatos,
a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência de notificações/citações de qualquer agente público com
relação aos fatos suscitados.
A área técnica afirma que o processo em estudo consiste em um destes 109 processos versando exclusivamente sobre matéria atinente a
obras e serviços de engenharia. Diz, ainda, que não foram realizados
procedimentos para imputação de responsabilidade, apenamento ou
reparação de dano, ficando latente a possibilidade de se suscitar a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
A área técnica pondera que a realização de procedimentos de auditoria em casos tão antigos não se coaduna com o princípio da eficiência, restando dúvidas quanto à eficácia dos resultados que deles
poderiam advir e quanto à efetividade da atuação desta Corte de
Contas.
A área técnica expõe os seguintes argumentos:
A execução da fiscalização nos 109 processos referidos se mostra
menos prioritária quando, em conjunto, são considerados os seguintes fatores atinentes à matéria em apreço e a atuação do NEO:
i) o tempo decorrido desde a execução das obras e serviços de engenharia, que seriam objeto dos processos mencionados, está a
comprometer a eficácia dos procedimentos de auditoria, seja pelo
perecimento das evidências físicas, dificultando ou impedindo o sucesso da verificação in loco das obras e produtos dos serviços de
engenharia, seja pela perda da memória dos fatos pelos agentes,
que poderiam trazer testemunhos/esclarecimentos sobre eventos,
documentados ou não;
ii) para cada fiscalização a ser executada dentre os 109 processos
paralisados, em havendo achados de auditoria, decorrerá também a
necessidade de elaboração de manifestação técnica preliminar, instrução técnica inicial, instrução de engenharia conclusiva, instrução
técnica conclusiva, intercaladas com a análise das manifestações dos
agentes notificados/citados e de eventuais recursos dos mesmos,
além de outras peças instrutórias;
iii) além destes, existirem, no estoque do NEO, cerca de 80 (oitenta)
processos de fiscalização, nos quais já foi estabelecido o contraditório, pendentes da elaboração da respectiva instrução de engenharia
conclusiva;
iv) o esforço laboral (homem-hora), que o NEO eventualmente investiria em cada obra antiga a ser analisada, seria desviado do acompanhamento de investimentos recentes, ou seja, para cada obra antiga
verificada, pelo menos uma obra recente deixaria de o ser.
v) 85% (oitenta e cinco por cento) dos 109 processos envolvem
exercícios anteriores a 2009, com grande possibilidade de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva por parte do TCEES;
Diante das condicionantes expostas, da multiplicidade de fiscalizações a realizar e da necessidade de racionalizar tempo, custos e
pessoal, resta ao NEO analisar prioritariamente os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade de êxito, seja
na ação de correção de rumo, seja na de reparação, com vistas ao
atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio
da eficiência.
(...)
Assim, consideramos que o princípio da eficiência estaria a se sobrepor ao princípio da estrita legalidade e se aliaria ao interesse público
de que a atuação do Tribunal de Contas ocorra de forma efetiva e
tempestiva, com a eficiente aplicação dos seus escassos e onerosos
recursos humanos e materiais.
Registre-se, ainda, que não haveria impedimento à atuação posterior desta Corte de Contas nos casos em tela, se forem trazidas
evidências robustas de lesão ao erário, por ação própria do órgão,
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ou de terceiro interessado, em razão da imprescritibilidade da ação
de reparação estabelecida pela Constituição Federal.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
Dê-se CIÊNCIA aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4208/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar a
realização do procedimento de fiscalização, arquivando os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, Relator e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-036/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1744/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIOS DE
2009/2012
RESPONSÁVEL - ROMILDO SÉRGIO ABREU MACHADO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIOS DE
2009/2012 - ARQUIVAR - DEVOLVER PROCESSO ADMINISTRATIVO À ORIGEM.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial originada de expediente protocolizado nesta Corte de Contas em junho de
2013, pelo Sr. Romildo Sérgio Abreu Machado, atual Presidente da
Câmara Municipal de Atílio Vivácqua.
A instauração da presente Tomada de Contas visou apurar supostas
irregularidades na contratação de serviços de táxis no âmbito do
Poder Legislativo Municipal, bem como a indicação dos responsáveis
e a quantificação do dano, ocorrido na gestão do ex-presidente, Sr.
Cláudio Bernardes Baptista, nos exercícios de 2009 a 2012.
Em anexo aos presentes autos, encaminhado pelo presidente da Câmara de Atílio Vivácqua, encontra-se o Procedimento Administrativo
de Tomada de Contas Especial – CMAV nº 02/2013, com seu respectivo relatório conclusivo, dando conta de que a Comissão constituída
para aquele fim, “conclui que as contratações do serviço de táxi não
foram irregulares, visto que o serviço foi utilizado pela necessidade
da Câmara, comprovando assim que não houve dano ao erário público”.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 568/2014, de fls. 40/42, analisa todo o processado e conclui sugerindo pelo arquivamento do feito, nos termos do
artigo 330, IV da Resolução 261/2013, in verbis;
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, em sua
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8634/2014, fls. 44/47, concluiu, ao
final, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Assim, considerando que a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua instaurou a Tomada de Contas Especial, conforme determinação deste
Tribunal de Contas, e considerando que dos fatos relatados não decorreram danos ao erário, diante do preceituado no artigo 319 da
Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando ao Plenário desta Corte
de Contas:
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– Pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 330, inciso IV,
da Resolução TC 261/2013.
– Pela devolução à origem do processo administrativo de Tomada de
Contas Especial CMAV nº 02/2013.
O Ministério Público Especial de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, tendo em vista as conclusões do
Procedimento Administrativo de Tomada de Contas Especial CMAV
nº 02/2013; da MTP 568/2014; e da ITC 8634/2014, manifesta-se
subscrevendo o entendimento do corpo técnico, pelo arquivamento
do feito, e devolução à origem do processo da CMAV nº 02/2013.
Diante do exposto, encampando a proposição técnica e Ministerial,
e em razão do OF.CMAV/PRES. Nº 101/2014, encaminhado pelo Sr.
Romildo Sérgio Abreu Machado a esta Corte de Contas, informando
o encerramento da Tomada de Contas aqui tratada, concluindo que
não houve irregularidades nos fatos analisados, portanto, não foi
constatado dano ao erário da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua.
Dessa forma, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com
base no art. 330, IV, da Resolução nº 261/2013.
VOTO, ainda, no sentido de que seja devolvido à origem o processo
administrativo de Tomada de Contas Especial CMAV nº 02/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1744/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, devolver
à origem o Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial
CMAV nº. 02/2013, arquivando os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-037/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5601/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
- DISPENSA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Auditoria Ordinária de Engenharia referente
ao exercício de 2009, conforme Plano de Auditoria n. 140/2010.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar MTP 624/2014, na qual é solicitada a dispensa da realização dos
procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando
justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas –
NEO, informa que na data de 05/05/2014, o referido núcleo registrava um estoque de aproximadamente 300 (trezentos) processos de
fiscalização, sendo que foram identificados 109 (cento e nove) processos que não possuem relatório de auditoria, não havendo sequer
previsão de quando poderiam ser instruídos, em razão da sobrecarga
operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente, os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade
de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 5601/2011) é um dos 109 processos relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida a
dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das contratações referentes a obras e serviços de engenharia, com o arquivamento do feito sem prejuízo de futura apuração de dano, na hipótese
de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
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Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o mesmo
manifesta-se pelo acolhimento da proposta da área técnica.
É o relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento
de auditoria, verifica-se que nos processos relacionados evidenciase o longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência
de notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da fiscalização
ordinária de contratos de obras e serviços de engenharia da prefeitura de Mucurici, relativo ao exercício de 2009, apesar da existência
de Plano de Auditoria n. 140/2010, nenhum ato de fiscalização chegou a ser implementado, não havendo sequer indicação de possível
irregularidade.
No estado em que se encontra o processo, entendo que a continuidade ou não dos procedimentos de fiscalização, insere-se dentro da
competência discricionária deste Tribunal.
Nesse contexto, importante destacar a manifestação do Ministério
Público de Contas constante dos autos TC 405/2007, que cuida de
caso semelhante ao presente. Apesar de ressaltar que o exercício do
poder-dever de fiscalização do Tribunal de Contas não é renunciável,
acaba por reconhecer que no caso concreto é possível a dispensa de
fiscalização nos processos relacionados:
“No caso vertente, observa-se que os autos não possuem sequer
relatório de auditoria, de modo que não há indicação de falhas, vícios
ou responsáveis, ou seja, ainda não existe qualquer apontamento
prévio de irregularidade, mas apenas um plano de auditoria efetuado
conforme determinação do Plano Anual de Fiscalização.
Não há, aliás, sequer um levantamento de campo, com a colheita
de informações, de onde se pudessem extrair eventuais indícios de
irregularidade.
Neste estágio, pode-se afirmar que a execução do procedimento de
fiscalização previsto no respectivo programa ainda encontra-se no
âmbito de discricionariedade do tribunal, à vista de outros interesses
preponderantes, poderá determinar sua revogação.
Com efeito, o Plano Anual de Fiscalização não é estático, podendo
ser modificado no decorrer do exercício, conforme exija a situação
fática e o interesse público de se conferir maior eficácia ao controle
externo.”
Além disso, cabe ressalvar que, em razão da data dos fatos objeto
da auditoria, possivelmente constatar-se-ia a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCEES quanto a eventuais ilegalidades
praticadas, nos termos do artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer que o
prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria que
indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando
como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho
do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
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Segunda-feira, 2 de março de 2015
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO
E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM
EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO
DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS ENTRE OS
FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações
semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009, 1857/2009,
2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e
1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169,
inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C
ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção
de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de
prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento
do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido
processo legal, por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo
em razão do prejuízo ao contraditório e ampla defesa, linha de pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas- NEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
acatamento do requerimento de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e serviços de engenharia constantes do Plano de Auditoria n. 140/2010,
objeto do presente processo TC 5601/2011, determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5601/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar a
realização dos procedimentos de fiscalização, arquivando os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-038/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1552/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Denúncia encaminhada a esta Corte de
Contas na data de 23/03/2009, referente a possível fracionamento
e direcionamento de licitação para aquisição de materiais de construção, bem como à possíveis irregularidades nas licitações sob a
modalidade de Convite.
Recebida a Denúncia e determinada a apuração dos fatos, o objeto
foi incluído no Plano de Auditoria nº 230/2009 (fls. 242/244). No
entanto, verifica-se que não foi realizado nenhum procedimento para
a efetivação dos procedimentos de fiscalização.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar MTP 614/2014, na qual é solicitada a dispensa da realização dos
procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando
justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO, informa que o referido núcleo registrava um estoque de aproximadamente 300 (trezentos) processos de fiscalização, sendo que
foram identificados 109 (cento e nove) processos que não possuem
relatório de auditoria, não havendo sequer previsão de quando poderiam ser instruídos, em razão da sobrecarga operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente, os processos que sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade
de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de reparação,
com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 1552/2009) é um dos 109 processos relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida a
dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das contratações referentes a obras e serviços de engenharia, com o arquivamento do feito sem prejuízo de futura apuração de dano, na hipótese
de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o mesmo
manifesta-se pelo acolhimento da proposta da área técnica.
É o relatório.
VOTO
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento
de fiscalização, verifica-se que nos processos relacionados evidencia-se o longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não
realização dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência
de notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da apuração
de fatos referentes a aquisição de materiais de construção realizadas
pelo Município de Atílio Vivácqua, os procedimentos de fiscalização
necessários não chegaram a ser iniciados. Assim, apesar de haver
uma denúncia sobre um fato específico, não há qualquer irregularidade apurada pela equipe técnica do Tribunal.
E, no caso específico, considerando a data dos fatos envolvidos,
constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do
TCEES quanto a eventuais ilegalidades praticadas, nos termos do
artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
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Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer que o
prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria/
fiscalização que indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial aos
casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando
como parâmetro as normas que regulamentam a instauração de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho
do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO
E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM
EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO ESPÓLIO
DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS ENTRE OS
FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações
semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009, 1857/2009,
2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e
1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL (ARTS. 169,
inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C
ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete o
exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção
de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de
prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o arquivamento
do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm destacado que em face da questão temporal, o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de provas e do devido
processo legal, por parte do responsável, fica irremediavelmente
comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo em
razão do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de pen-
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samento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas- NEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo
acatamento do requerimento de dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações objeto do presente processo
TC 1552/2009, determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1552/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar a
realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações objeto deste processo, arquivando os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-042/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3604/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na Remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 5º e 6º Bimestres e Meses 13 e
14 de 2013 (Cidades-Web), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
do município de Guaçuí, em que figura como responsável o Sr. José
Maria de Oliveira.
Regularmente notificado, o Gestor não encaminhou documentação
referente ao Termo de Notificação Nº 1149/2014, conforme consta
na informação da Coordenação do NCD/Arquivo às fls. 10.
Encaminhado os autos à área técnica para atualização de informações, a 4ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 310/2014, fls. 13, confirmou 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 de acordo com
a proposição da área técnica, por meio do Parecer PPJC 5860/2014,
fl. 23, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira.
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, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3604/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando
o saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
relativa ao 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14 do exercício de 2013,
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí, de responsabilidade do Senhor José Maria de Oliveira, arquivar os presentes autos,
nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta
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Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Senhor Auditor
João Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-043/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3655/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (MESES 13 E 14
DO EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - ADEMILSON EUGÊNIO DA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DO EXERCÍCIO DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na Remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente aos meses 13 e 14 do exercício de
2013 (Cidades-Web), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Ibitirama, em que figura como responsável o Sr. Ademilson Eugenio da Costa.
Regularmente notificado, o Gestor não encaminhou os dados e requereu abertura do sistema para retificação de balancetes homologados. Encaminhado os autos para instrução, a 5ª Secretaria de
Controle Externo, por meio da MTP nº 484/2014, se posicionou contrário à abertura, pois após homologação, não é possível correção de
dados, e sugeriu a citação (fls. 15/16).
Devidamente citado, o responsável encaminhou ofício (fls. 26), comunicando que os dados foram enviados.
A 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 332/2014, fls. 40, confirmou que os dados da omissão em epígrafe foram enviados e, portanto, encontram-se homologados, sanando a omissão, sugerindo, por fim, o arquivamento dos
autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de acordo com a
proposição da área técnica, às fls. 45.
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, Incisos III e IV do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3655/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e oito de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando
o saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
relativa aos meses 13 e 14 do exercício de 2013, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama, de responsabilidade do Senhor
Ademilson Eugenio da Costa, arquivar os presentes autos, nos termos da proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Senhor Auditor
João Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1295/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2755/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI
ASSUNT- REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - PAULO CEZAR SCHUAB
RESPONSÁVEL - HERIVELTO LUIZ TERRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE IRUPI - CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE CARGO COMISSIONADO COM AUSÊNCIA DE ISONOMIA
DE VENCIMENTOS - SUSCITADO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº
502/2007 - 1) PRELIMINARMENTE, NÃO ACOLHER INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - 2) IMPROCEDÊNCIA - 3)
RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Trata-se expediente encaminhado pelo Sr. Paulo Cezar Schuab, Presidente da Câmara Municipal de Irupi, solicitando a realização de
auditoria nos salários dos servidores da casa de leis, sob a alegação
de terem sido agregados valores abusivos aos vencimentos dos servidores, a título de gratificações.
Em seguida, a Portaria nº 41/2013, deste Tribunal de Contas, publicada em 25 de Julho de 2013, designou a 3ª Secretaria de Controle
Externo para exercer a fiscalização do Município de Irupi, razão pela
qual a documentação foi encaminhada para a citada Unidade, para
prosseguimento do feito.
Após análise da documentação enviada inicialmente, a 3ª Secretaria de Controle Externo solicitou ao vereador Presidente novos documentos, a fim de melhor subsidiar a análise dos fatos descritos,
solicitando fichas financeiras de três servidores (escolhidos aleatoriamente), referentes aos exercícios de 2011,2012 e 2013; a estrutura administrativa da Câmara e as Portarias de nomeações, caso
houvesse, dos três servidores escolhidos.
Em seguida a 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar de fls. 19/25, na qual concluiu
por sugerir ao Plenário desta E. Corte que não fosse conhecida a
solicitação de auditoria, pela ausência de legitimidade para solicitar
procedimentos de fiscalização, pela ausência de requisitos de admissibilidade, e pela análise da amostra encaminhada a esta corte; bem
como sugeriu que a documentação fosse autuada como representação, sendo a seguir reencaminhada à área técnica para elaboração
de Instrução Técnica Inicial.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 343/2014, que apontou como indício de irregularidade a Concessão de Gratificação por
exercício de cargo comissionado, com ausência de isonomia de vencimentos, apontando como base legal a inobservância ao disposto no
§ 1° do artigo 39 da Constituição Federal. Suscitou ainda Incidente
de Inconstitucionalidade do art. 107, §2º da Lei 502/2007, do Município de Irupi, em face do disposto no art. 39, §1º da Constituição
Federal. Sugeriu, por fim, que, em face dos apontamentos delineados, com fulcro no artigo 316 do Regimento Interno aprovado pela
Resolução TC n° 261/12, c/c o artigo 56, II da Lei Complementar
621/12, bem como na legislação vigente, como proposta de encaminhamento, o chamamento aos autos do responsável legal para que
no prazo fixado, apresentasse suas justificativas, em razão do indício
de irregularidade indicado acima.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas
tempestivamente, como se vê às fls. 147/152.
Juntada a defesa, foram os autos remetidos ao Núcleo de Conclusivas que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 6937/2014,
sugerindo ao final:
o não acolhimento do incidente de inconstitucionalidade suscitado no item 2.1, da ITI 343/2014, bem como o afastamento
do indício de irregularidade previsto no Item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, concluindo-se pela IMPROCEDÊNCIA da representação, acolhendo-se as razões de justificativas
apresentadas pelo Sr. Herivelto Luz Terra.
Sugere-se, contudo, em atenção aos princípios gerais de direito,
dentre eles, ao princípio da isonomia, que seja RECOMENDADO ao
atual gestor da Câmara Municipal de Irupi, que adote, para cálculo
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da gratificação de função, um parâmetro fixo ou de idêntico valor,
para todos os ocupantes de uma determinada função.
O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se através do Parecer 3105/2014, de fls. 168, da lavra do Procurador Luiz Henrique
Anastácio da Silva, nos moldes preconizados pela Instrução Técnica
Conclusiva nº 6937/2014.
É o relatório.
Analisarei as irregularidades de forma separada para melhor compreensão do feito.
Das Preliminares
Do Incidente de Inconstitucionalidade
Ocorrência: Inconstitucionalidade do art. 107, §2º da Lei 505/2007,
do Município de Irupi, em conflito com o disposto no artigo 39, §1°
da Constituição Federal
Responsável: Herivelto Luiz Terra
A Instrução Técnica Inicial 343/2014, questiona o art. 107, §2º da
Lei 502/2007, do Município de Irupi. Relata a área técnica que tal
dispositivo vai de encontro ao previsto no art. 39, §1º da Constituição Federal de 1988, ao prever o pagamento de gratificação de
função sobre o vencimento do servidor, o que violaria o princípio da
isonomia previsto no citado dispositivo constitucional, uma vez que
os servidores ocupantes de idêntica função de confiança poderiam
ser oriundos de cargos efetivos distintos, o que resultaria em valores
distintos da mesma gratificação, para a mesma função.
Alega o gestor, em sua defesa, a inexistência de violação constitucional ou legal, ao contrário, afirma que a incidência da gratificação sobre o vencimento do cargo do servidor está amparado por expressa
previsão legal, na forma do art. 107, §2º, da lei municipal 502/2007.
Afirma ainda que o artigo constitucional supostamente violado teve
sua redação alterada pela Emenda Constitucional 19/98, não mais
subsistindo a redação indicada na ITI 343/2014, razão pela qual não
poderá prevalecer a alegação de inconstitucionalidade do art. 107,
§2º da Lei Municipal 505/2007, e sequer o indício de irregularidade
em análise nestes autos.
Em suas conclusões a área técnica manifesta-se da seguinte forma:
Como acima delineado, a lei municipal prevê o pagamento de gratificação de função de confiança, no percentual correspondente a 50%
do vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, nomeado
para a referida função, o que foi questionado pela ITI 343/2014, sob
a alegação de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a previsão de incidência do percentual da gratificação sobre o vencimento
do cargo efetivo do servidor poderia resultar em valores distintos
para servidores ocupantes da mesma função gratificada, desde que
estes fossem oriundos de cargos efetivos distintos.
Há de se notar, contudo, que assiste razão ao gestor, quando alega
ter havido alteração na redação do dispositivo constitucional supostamente violado.
(...)
Assim, não seria possível alegar violação ao princípio da isonomia
com base no citado dispositivo. Ao contrário, o entendimento atualmente pacificado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a
EC 19/98 teria suprimido a isonomia para os servidores públicos do
texto constitucional, e remetido a matéria em questão para o âmbito
infraconstitucional
(...)
Neste sentido, tem prevalecido o entendimento de que a remuneração dos servidores públicos, com seus vencimentos, gratificações
e adicionais, deve ser objeto de lei específica do ente, em razão da
nova redação do art. 39, § 1º da Constituição Federal.
Por este aspecto, não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade, ante a alteração ocorrida no dispositivo constitucional invocado.
Há de se notar, contudo, que o parâmetro adotado pela Lei Municipal
de Irupi poderá, de fato, levar a situações anti-isonômicas, criando
disparidades entre os servidores, o que atualmente não ocorre apenas em razão da inexistência de mais de uma função gratificada para
a mesma atividade, como explicitou o responsável em sua defesa.
Note-se, inclusive, que todas as normas citadas pelo responsável
em sua defesa, utilizam como critério para cálculo da gratificação, o
valor do cargo comissionado a ser ocupado pelo servidor efetivo,
critério este que será sempre igual para todos os ocupantes, independente do cargo originário do servidor.
(...)
Já a Lei 502/2007, do Município de Irupi, prevê a incidência do percentual sobre o cargo efetivo do servidor, o qual, repita-se, poderá
ser distinto entre servidores ocupantes da mesma função.
Vê-se, assim, que o parâmetro adotado pelo município não é o mais
adequado, sendo mais correto que a gratificação paga pelo exercício
de determinada função tenha idêntico valor, para todo e qualquer
servidor que a ocupe, valor este que poderá ser um percentual sobre
a remuneração da função gratificada ou do cargo em comissão, ex.
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vi, “50% da remuneração do cargo comissionado de Coordenador do
Controle Interno”; um percentual sobre o maior/menor vencimento
da Câmara (ex.: 40% sobre o vencimento do vereador), ou ainda,
um valor fixo, estabelecido em lei.
Assim, muito embora não seja possível falar em inconstitucionalidade do artigo apontado na ITI, no caso concreto, sugere-se seja
RECOMENDADO ao atual gestor da Câmara Municipal de Irupi, que
faça incidir a gratificação de função a ser paga aos servidores efetivos daquela Casa de Leis, sobre um parâmetro fixo, para todos os
ocupantes de idêntica função.
Com base em todo o exposto, opina-se pelo NÃO ACOLHIMENTO
DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE suscitado no
item da ITI 343/2014, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.
Acompanho integralmente a disposição da área técnica pelo não acolhimento do incidente de inconstitucionalidade.
2.2 Da Concessão de Gratificação por Exercício de Cargo
Comissionado, com Ausência de Isonomia de Vencimentos
Base Legal: Inobservância ao disposto no artigo 39, §1° da Constituição Federal
Responsável: Herivelto Luiz Terra
Transcrevo a manifestação a área técnica, a qual acompanho integralmente:
Como acima já demonstrado, o artigo constitucional que serve como
base da presente irregularidade teve sua redação alterada pela
Emenda Constitucional 19/98. Logo, não é mais possível falar em
isonomia de vencimentos dos servidores públicos, com base na já
ultrapassada redação do artigo 39, §1º, CF/88.
De todo modo, também na análise do caso concreto, não se poderia
falar em violação à isonomia, pois como bem salientou o Respondente, em sua defesa, há apenas um cargo para cada função comissionada na Câmara de Irupi, não restando configurada a hipótese
suscitada no indício de irregularidade.
Deve-se destacar ainda que os tribunais pátrios tem pacificado o
entendimento de que a isonomia de remuneração dos serviços públicos foi retirada do âmbito constitucional, sendo remetida ao âmbito
infraconstitucional, ficando a cargo de cada ente, a edição de lei
regulando a remuneração de seus serviços e os parâmetros a serem
adotados.
Entretanto, como acima já mencionado, deve-se ressaltar que o parâmetro adotado pela Lei Municipal 502/2007, não é o mais adequado, pois pode criar disparidades entre servidores ocupantes da
mesma função.
Assim, mais correto seria que a gratificação paga pelo exercício de
determinada função tenha idêntico valor, para todo e qualquer servidor que a ocupe, valor este que poderá ser um percentual sobre
a remuneração da função gratificada ou do cargo em comissão, ex.
vi, “50% da remuneração do cargo comissionado de Coordenador do
Controle Interno”; um percentual sobre o maior/menor vencimento
da Câmara (ex.: 40% sobre o vencimento do vereador), ou ainda,
um valor fixo, estabelecido em lei.
Ante o exposto, e em razão dos elementos que ora se apresentam,
entendemos pelo AFASTAMENTO da presente irregularidade.
Acompanho o entendimento técnico para afastar a presente irregularidade, acolhendo as razões de defesa do responsável pois como
bem salientou o gestor, em sua defesa, há apenas um cargo para
cada função comissionada na Câmara de Irupi, não havendo possibilidade de isonomia dos vencimentos, uma vez que as funções são
distintas.
Ante ao exposto, observados os trâmites de estilo, acompanhando
o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas e VOTO:
De forma PRELIMINAR, no sentido de NÃO ACOLHIMENTO DO
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE suscitado no item da
ITI 343/2014.
NO MÉRITO, com base no art. 95, inciso I, c/c art. 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012, corroborando integralmente a Instrução de Técnica Conclusiva 6937/2014, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da Representação.
Solicito o encaminhamento de RECOMENDAÇÃO ao atual gestor da
Câmara Municipal de Irupi, que adote, para cálculo da gratificação
de função, um parâmetro fixo ou de idêntico valor, para todos os
ocupantes de uma determinada função.
Cientifique-se os Interessados do teor da decisão final a ser proferida por este TCEES, conforme preconiza o § 7º do art. 307 da Res.
261/2013.
Após o transito em julgado, os autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2755/2014,
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 dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Preliminarmente, não acolher o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Instrução Técnica Inicial ITI-343/2014, quanto
ao art. 107, § 2º, da Lei Municipal nº 502/2007;
2. Considerar improcedente a presente Representação, com base
na fundamentação exposta no voto, o qual corroborou com a Instrução Técnica Conclusiva ITC-6937/2014, nos termos do artigo
95, inciso I, c/c artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
3. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Irupi que
adote, para cálculo de gratificação de função, um parâmetro fixo
ou de idêntico valor para todos os ocupantes de uma determinada
função;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro convocado João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. 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-1298/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3581/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º AO 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - OSVALDO SGULMARO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º AO 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14/2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na Remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestres e
meses 13 e 14 do exercício de 2013 (Cidades-Web), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Alfredo Chaves, em que
figura como responsável o Sr. Osvaldo Sgulmaro.
Regularmente notificado, o Gestor não encaminhou documentação
referente ao Termo de Notificação Nº 1250/2014, conforme consta
na informação da Coordenação do NCD/Arquivo às fls. 06. Mas, por
outro lado, o próprio NCD informa que os dados foram enviados.
A 3ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 278/2014, fls. 11, confirmou que os dados da omissão em epígrafe foram enviados e, portanto, encontram-se homologados, sanando a omissão, sugerindo, por fim, o arquivamento dos
autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de acordo com
a proposição da área técnica, por meio do Parecer PPJC 5239/2014,
fl. 27, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva.
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, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3581/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, conforme o artigo 330, incisos III e IV
do Regimento Interno desta Corte, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
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Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, João Luiz Cotta Lovatti, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1299/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO -TC-3602/2014
JURISDICIONADO -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13
E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL -SILVÉRIO GUZZO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E
14/2013 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na Remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente aos Meses 13 e 14 de 2013 (Cidades
-Web), do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Fundão, em que figura como responsável o Sr. Silvério Guzzo.
Notificado, o responsável encaminhou ofício comunicando que os dados foram enviados, fls. 10/11.
A 4ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 277/2014, fls. 16, confirmou 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 de acordo com
a proposição da área técnica, por meio do Parecer PPJC 5261/2014,
fl. 23, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira.
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, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3602/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, conforme o artigo 330, incisos III e IV
do Regimento Interno desta Corte, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência, João Luiz Cotta Lovatti, Relator, e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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Segunda-feira, 2 de março de 2015

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA P 077
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora CRISTIANE HERZOG SABINO, matrícula
nº 203.541, para exercer o cargo em comissão de Secretário da
Escola de Contas Públicas - ECP, em substituição ao servidor FÁBIO
VARGAS SOUZA, matrícula nº 202.626, afastado do cargo por
motivo de férias, a contar de 26/02/2015, enquanto durar o seu
afastamento.
Vitória, 26 de fevereiro de 2015.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA P 078
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
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RESOLVE:
designar o servidor SERGIO DE CAMPOS, matrícula nº 202.775,
ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico, para ocupar a
função de coordenação técnica FG-2, na Corregedoria, substituindo
o coordenador LAURO AUGUSTO VALLE BARROS, matrícula nº
016.970, afastado da referida função por motivo de férias, a contar
de 02/03/2015, enquanto durar o seu afastamento.
Vitória, 26 de fevereiro de 2015.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
PORTARIA N nº 006, de 27 de fevereiro de 2015.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
13, inciso I, da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012; e
R E S O L V E:
Art. 1º Delegar ao servidor da Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal, Vitor Zamprogno Amancio Pereira, CPF:
761.448.797-49, competência para representá-lo junto ao SERPRO
para solicitação, baixa e uso do certificado digital E-equipamento
nos servidores deste Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

www.tce.es.gov.br

