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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.
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-1209/2014
PROCESSO -TC-5196/2014
JURISDICIONADO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º BIM/2014
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO MARCUS CARVALHO MACHADO
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 Desenvolvimento Econômico de Vila Velha por meio do
sistema informatizado denominado Cidades-Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 762/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável, o
senhor Antônio Marcus Carvalho Machado.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
942/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação Nº 1610/2014 (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 220/2014 (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 220/2014, constatou que os dados foram
recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
5196/2014.
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 encontrase 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 220/2014 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-5196/2014,
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
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ACÓRDÃO TC-1213/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-134/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO -INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
(EXERCÍCIO DE 2008)
RESPONSÁVEL -ORLY GOMES DA SILVA
EMENTA: INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
(EXERCÍCIO DE 2008) - 1) APLICAÇÃO DA PENALIDADE
DE MULTA - 2) NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAR PERANTE
ESTE TRIBUNAL A INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL (PRAZO: 15 DIAS IMPRORROGÁVEIS).
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Tratam estes autos de Instauração de Tomada de Contas na Prefeitura
Municipal de Guarapari, em razão do Acórdão TC 225/2013 inserto
nos autos do Processo TC 1145/2009, este relatado pelo Conselheiro
Substituto Marco Antonio da Silva.
Assim, foi autuado o presente Processo. Às folhas 139 encontra-se
o Ofício Gabinete Nº 398/2013, datado de 7 de novembro de 2013,
protocolizado neste Tribunal sob o Nº 16369/2013, em nome do
senhor Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Guarapari, por
meio do qual encaminha cópia do Decreto Nº 1257/2013 e de sua
publicação que tratam da instauração da Tomada de Contas Especial
que lhe foi determinada.
Vencido o prazo para o envio da conclusão da Tomada de Contas
Especial, sem que o gestor a tivesse remetido a esta Corte, o
Conselheiro Substituto decidiu monocraticamente por conceder a
prorrogação do prazo para o encaminhamento da Tomada de Contas
Especial por 90 dias, haja vista o gestor ter protocolizado nesta
Corte o Ofício Of. GAB. Nº 419/2014, fls. 43, onde se encontra tal
pleito.
Novamente deixou o gestor de encaminhar a Tomada de Contas
Especial. Às folhas 134, em 05/06/2014, o Conselheiro Substituto
nos encaminha estes autos e o documento protocolizado sob o Nº
7132/2014, de 28/05/2014, subscrito pela Procuradora-Geral do
Município de Guarapari, senhora Lucia Maria Roriz Veríssimo Portela,
onde há a solicitação de nova prorrogação de prazo por mais 90 dias
para a conclusão da Tomada de Contas.
Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 11 da IN
08/2008, legislação aplicável à época, foi negada a prorrogação
do prazo por mais 90 dias, tendo em vista que o gestor já havia
usufruído da prorrogação de prazo permitida pela legislação. Somese a isso que quase trinta dias se passaram desde a protocolização
do pleito, até que os autos chegassem à consideração desse Relator.
Além de que a motivação para o pedido de novo prazo constante do
último expediente seria a alteração da presidência da Comissão, o
que havia ocorrido em 25 de novembro de 2013, conforme cópia do
Decreto Municipal Nº 1332/2013, de folhas 141.
Por tudo isso, foi exarada a DECM 638/2014, folhas 143-145, de 25
de junho de 2014, que determinou a notificação dos senhores Orly
Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Guarapari e Attila Teixeira
Fialho, Presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial,
para que no prazo improrrogável de 30 DIAS encaminhassem a
este Tribunal de Contas o resultado da Tomada de Contas Especial
instaurada e cientificou os responsáveis de que o não atendimento
à essa Decisão poderia ensejar em aplicação de multa, na forma do
artigo 135, IV da Lei Complementar 621/2012, Lei Orgânica e do
artigo 389, IV do Regimento Interno desta Corte.
Às folhas 177, o Núcleo de Controle de Documentos nos informa
que não há no Sistema de Controle de Documentos documentação
alguma protocolizada em nome do senhor Orly Gomes da Silva,
referentes a estes autos, no que se refere à conclusão de Tomada de
Contas Especial instaurada pelo gestor. O prazo para cumprimento
da Decisão Monocrática Preliminar venceu em 09/09/2014, conforme
informação da Secretaria-Geral das Sessões, de folhas 175.`
É o relatório
FUNDAMENTAÇÃO
A obrigatoriedade de se proceder à Tomada de Contas Especial
pelo gestor municipal advém do artigo 152 §1º do RI, Resolução
TC nº 261/2013, sob pena de responsabilidade solidária, para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e a quantificação
do dano, na forma da Instrução Normativa TC 32/2014, que
substituiu a Instrução Normativa TC 08/2009 (disponível no site
do TCEES), independente de o suposto responsável pelo dano não
mais pertencer aos quadros da administração municipal. O gestor
municipal é o agente que possui os maiores meios para descobrir
quais são os responsáveis cujas condutas direta ou indiretamente
levaram ao dano, e o seu valor.
Segundo Jacoby, o ato omissão da instauração da Tomada de Contas
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Especial também é ilícito, pois “fez erigir um liame jurídico fictício
entre o fato ilícito determinante da TCE e a omissão, também ilícita,
no dever de instaurá-la”.
A Tomada de Contas Especial não é outro senão o meio de proporcionar
a autotutela administrativa, isso significa dizer que por meio deste
procedimento especial a Administração Pública tem a oportunidade
de visualizar os atos irregulares praticados e redirecionar a gestão
à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, conforme está mencionada no artigo 37 da
Constituição Federal de 1988. Além de a Tomada de Contas Especial
possibilitar ao gestor agir nos interesses da municipalidade, esta
deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas para julgamento,
segundo art. 83 §3º da LC 621/2012 e artigo 14 da IN 32/2014,
para atuação de sua missão constitucional.
3 DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO:
3.1 com base no inciso IV do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso
IV do artigo 389 do Regimento Interno pela aplicação de multa ao
senhor Orly Gomes da Silva, atual Prefeito Municipal de Guarapari,
no valor de R$ 3.000,00, correspondente ao percentual de 3%
estabelecido no inciso IV do artigo 389, poro descumprimento
imotivado da DECM TC nº 638/2014.
3.2 Pela Notificação do senhor Orly Gomes da Silva, na forma
do artigo 63 da LC 621/2012, para que no prazo de 15 dias
improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal o ato de instauração
da Tomada de Contas, na forma dos artigos 13 e 14 da Instrução
Normativa TC nº 32/2014, sob pena de aplicação de nova multa,
com base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-134/2014,
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, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com base no inciso IV do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso IV
do artigo 389 do Regimento Interno, aplicar multa ao senhor Orly
Gomes da Silva, atual Prefeito Municipal de Guarapari, no valor de
R$ 3.000,00, correspondente ao percentual de 3% estabelecido no
inciso IV do artigo 389, pelo descumprimento imotivado da DECM
TC nº 638/2014;
2. Notificar o aludido responsável, na forma do artigo 63 da LC
621/2012, para que no prazo de 15 dias, improrrogáveis, encaminhe
a este Tribunal o ato de instauração da Tomada de Contas, nos
termos dos artigos 13 e 14 da Instrução Normativa TC nº 32/2014,
sob pena de aplicação de nova multa, com base no inciso VII do
artigo 135 da LC 621/2012;
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento 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, 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
ACÓRDÃO TC-1214/2014
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PROCESSO -TC-3595/2014
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º, 2º, 3º, 4º, 5º
E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013)
RESPONSÁVEL -JOSÉ DE BARROS NETO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º, 2º, 3º, 4º,
5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DE 2013) - SANEAMENTO
DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral – PCB
relativo ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestre e dos meses 13 e 14, do
exercício 2013, da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu por meio
do sistema informatizado denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 481/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável,
senhor José de Barros Neto.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
679/2014 (fl. 6), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1148/2014 (fl.7). As
informações foram prestadas (fls.10/27) e os autos encaminhados à
Secretaria-Geral de Controle Externo para a elaboração do Relatório
Conclusivo de Omissão (fl.29).
Ao se manifestar nos autos, a Auditora de Controle Externo, Fabiana
Pereira Azevedo Xavier, da 4ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 286/2014 (fl.30), constatou que os dados
foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação acima
referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3595/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
5228/2014 (fl 47), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante
o envio das prestações de contas bimestrais.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase 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 286/2014 e no Parecer PPJC 5228/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto e 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-3595/2014,
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 Baixo Guandu relativa aos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14 do exercício de 2013, de
responsabilidade do Senhor José de Barros Neto, 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, 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
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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-1215/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3654/2014
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2013)
RESPONSÁVEL -PEDRO COSTA FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013) - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral –
PCB relativo ao 6º bimestre, meses 13 e 14 do exercício 2013,
da Prefeitura Municipal de Ecoporanga por meio do sistema
informatizado denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 427/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável,
senhor Pedro Costa Filho.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
691/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1156/2014 (fl.5). As
informações foram prestadas e os autos encaminhados à SecretariaGeral de Controle Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo
de Omissão (fl.13).
Ao se manifestar nos autos, a Auditora de Controle Externo,
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO No 288/2014 (fl.15), constatou que
os dados foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3654/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
5254/2014 (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 encontrase 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 288/2014 e no Parecer PPJC 5254/2014(fl.18).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto e 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-3654/2014,
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 Ecoporanga relativa ao 6º bimestre e
meses 13 e 14 do exercício de 2013, de responsabilidade do Senhor
Pedro Costa Filho, 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, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
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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
ACÓRDÃO TC-1216/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5176/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º
BIMESTRES DE 2014)
RESPONSÁVEL - PEDRO COSTA FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (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 ao 1º e 2º bimestre, do exercício 2014, da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga por meio do sistema informatizado
denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 662/2014 (fl.01) opinando pela notificação do responsável,
senhor Pedro Costa Filho.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
946/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1558/2014 (fl.5). As
informações foram prestadas e os autos encaminhados à SecretariaGeral de Controle Externo para a elaboração do Relatório Conclusivo
de Omissão (fl.11).
Ao se manifestar nos autos, a Auditora de Controle Externo,
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão, da 5ª SCE, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO No 287/2014 (fl.13), constatou que
os dados foram recebidos, atendendo assim ao Termo de Notificação
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 5176/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
5253/2014 (fl 17), 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 encontrase 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 287/2014 e no Parecer PPJC 5253/2014 (fl.17).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto e 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-5176/2014,
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
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saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
da Prefeitura Municipal de Ecoporanga relativa ao 1º e 2º bimestres
do exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Pedro Costa
Filho, 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, 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
ACÓRDÃO TC-1217/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2690/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - DENIVALDO ALVES CALDEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2013) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Ecoporanga, relativa, sob a responsabilidade
do Sr. Paulo Vieira Pinto, referente ao exercício de 2013.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo
gestor em 31 de março de 2014, através do Ofício 165/2014 (fl.
02), estando, portanto, dentro do prazo regimental.
A documentação foi examinada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 370/2014 (fls.
14/27, com anexos às fls. 28/34), no qual foi constatado que,
sob o aspecto contábil, a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Ecoporanga, exercício de 2013, de responsabilidade
do senhor Denivaldo Alves Caldeira não apresentou indicativos de
irregularidade.
Demonstrou, ainda, o atendimento aos limites constitucionais e
legais, nos seguintes termos:
4.3 QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Valor
49.738.212,08
1.542.114,17
3,10%

Fonte: Processo TC 2.690/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
DVD (fls. 12), arquivos: BALEXO, FOLRGP.
Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios

Valor
48.521.022,68
523.632,00
1,08%

Fonte: Processo TC 2.690/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
DVD (fls. 12), arquivos: BALEXO, FICPAG, FIXSUB.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subsidio do deputado estadual

Valor
20.042,34
6.012,70
4.829,50
24,10%

Fonte: Processo TC 2.690/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
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DVD (fls. 12), arquivos: BALEXO, FICPAG, FIXSUB.
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos

Valor
2.400.778,56
1.241.492,23
51,71%

Fonte: Processo TC 2.690/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
DVD (fls. 12), arquivos: BALEXO.
Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transf. de Impostos – Exercício
Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto
Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder

Valor
34.296.838,56
2.400.778,70
1.965.027,18
5,73%

Fonte: Processo TC 2.690/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
DVD (fls. 12), arquivos: BALEXO.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 8323/2014 (fls. 36/37), corroborando o
entendimento da análise técnica contábil, pela regularidade das
contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 40, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira.
É o Relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontram devidamente
instruídos, portanto, aptos a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, 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 2013, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
3 DISPOSITIVO
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas da Câmara Municipal de Ecoporanga,
relativas ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor
Denivaldo Alves Caldeira, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2690/2014,
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, julgar regulares as
contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, relativas ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade do senhor Denivaldo Alves Caldeira,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, consoante disposição do
artigo 85 do mesmo diploma legal, e, por conseguinte, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 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
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Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1218/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3993/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL - SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade da senhora Sélia Gomes
Rosa Martinelli – Secretária Municipal.
A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES, por meio do
oficio OF.Nº. 183/2013 e autuada em 26/04/2013, no protocolo sob
o número 5250, intempestivamente, portanto, em desacordo 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 320/2014 [fls.
31/34], pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
concluindo pela regularidade da prestação de contas do Fundo
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do adolescente,
relativa ao exercício de 2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 8084/2014, (fls.
36/37), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
corrobora com a RTC 320/2014 concluindo nos seguintes termos:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 320/2014
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 Sélia Gomes Rosa Martinelli – Secretária
Municipal, frente ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha, 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.”
Vitória, 01 de Outubro de 2014.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim – matricula 203.040
Auditora de Controle Externo
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, 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 2012, são bastante razoáveis e coadunamse 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 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Gabriel da Palha, relativa ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade da senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli – Secretária
Municipal, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar
621/2012, dando-se quitação aos responsáveis, em conformidade
com o art. 85 do mesmo diploma legal.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3993/2013,
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, julgar regulares
as contas do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente de São Gabriel da Palha, relativa ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade da senhora Sélia Gomes
Rosa Martinelli, 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, e, por conseguinte, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 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
ACÓRDÃO TC-1219/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3991/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL - NIVALDO COMETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Educação do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade
do senhor Nivaldo Cometti – Secretário Municipal.
A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES, por meio do
oficio OF.Nº. 183/2013 e autuada em 26/04/2013, no protocolo sob
o número 5250, intempestivamente, portanto, em desacordo 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 318/2014 [fls.
37/41], pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
concluindo pela regularidade da prestação de contas do Fundo
Municipal de Educação Básica, relativa ao exercício de 2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 8086/2014, (fls.
43/44), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
corrobora com a RTC 318/2014 concluindo nos seguintes termos:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 318/2014
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 Nivaldo Cometti – Secretário Municipal, frente ao
Fundo Municipal de Educação Básica – FUNDEB – de São Gabriel da
Palha, 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.”
Vitória, 30 de Setembro de 2014.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim – matricula 203.040
Auditora de Controle Externo
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Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, 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 2012, são bastante razoáveis e coadunamse 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 Educação Básica de São Gabriel da Palha, relativa
ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor
Nivaldo Cometti – Secretária Municipal, nos termos do art. 84, inciso
I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação ao responsável,
em conformidade com o art. 85 do mesmo diploma legal.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3991/2013,
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, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Educação Básica de São
Gabriel da Palha, relativa ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade do senhor Nivaldo Cometti, nos termos do art.
84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação ao
responsável, em conformidade com o art. 85 do mesmo diploma
legal, e, por conseguinte, arquivar os presentes autos, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 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
ACÓRDÃO TC-1220/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2526/2010 (APENSO: 2461/2010)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
RESPONSÁVEL - DAVID ALBERTO LÓSS
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
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- 1) SOBRESTAR A ANÁLISE DO ITEM 4.7 DA INSTRUÇÃO
TÉCNICA CONCLUSIVA - 2) CONTAS REGULARES COM
RESSALVAS - 3) DETERMINAÇÕES - 4) RECOMENDAÇÃO 5) TONAR INSUBSISTENTE O ACÓRDÃO TC-056/2011 - 6)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, exercício de 2009, de
responsabilidade do Senhor David Alberto Lóss, Presidente da
Câmara.
Em atendimento à Resolução TC nº 220, de 07 de dezembro de
2010, que alterou o Regimento Interno desta Corte no que tange ao
procedimento de instrução e julgamento dos processos de Prestação
de Contas, o Processo TC 2461/2010 teve análise apartada.
Por conseguinte, à época, cada um desses processos teve
tramitação independente, culminando no julgamento tão somente
das demonstrações contábeis apresentadas na Prestação de Contas
Anual do exercício de 2009 (Acórdão TC 56/2011 – fls.375 a 376
daqueles autos), enquanto os atos de gestão ainda tramitavam para
análise.
Com a revogação da Resolução Nº 220/2010 pela Resolução nº
226/2011, aprovada na 35ª sessão ordinária, ocorrida em 10 de
maio de 2011, os processos de Prestação de Contas e de Auditoria
Ordinária das Câmaras Municipais foram reunificados.
No mesmo sentido, a atual Lei Orgânica desta Corte de Contas, Lei
Complementar nº 621/2012, estabelece no § 1º do art. 82, que “no
julgamento das contas anuais (...) serão considerados os resultados
dos procedimentos de fiscalização realizados, bem como os de
outros processos que possam repercutir no exame da legalidade,
legitimidade, economicidade, efetividade e razoabilidade dos atos
de gestão.” Tal dispositivo encontra-se também reproduzido no
Regimento Interno desta Casa (art. 135, § 5º da Resolução nº
261/2013).
Desta forma, iremos considerar para fins deste VOTO, as análises
pertinentes aos dois processos: Processo nº 2461/2010 – Prestação
de Contas Anual e Processo nº 2526/2010 – Relatório de Auditoria.
Processo nº 2461/2010 – Prestação de Contas Anual
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a esta Corte de Contas
(fls. 01 a 341).
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou Instrução Contábil
Conclusiva ICC 40/2010 (fls. 344 a 357), opinando pela regularidade
das contas relativas ao exercício de 2009.
Em seguida foi elaborada Instrução Técnica Conclusiva ITC 59/2011
(fls. 359 a 361), que considerou regular a Prestação de Contas no
que tange ao aspecto técnico-contábil.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 780/2011,
da lavra do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva (fls.336 a 367), manifestou-se de acordo com o
posicionamento da área técnica.
O Conselheiro Relator à época corroborou integralmente com a área
técnica e o Ministério Público de Contas e votou para que as contas
fossem julgadas regulares (fls. 369 a 374).
Desta forma, foi exarado o Acórdão TC 56/2011 (fls. 375 a 377) pela
regularidade das contas.
Processo nº 2526/2010 – Relatório de Auditoria
Cuidam os autos de Fiscalização Ordinária realizada na Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de
2009, com base no Plano de Auditoria nº 92/2010 (fls. 01 a 04).
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 28/2010 (fls. 05 a 33) e juntou documentos às fls.
34 a 544.
Em seguida foi elaborada Instrução Técnica Inicial ITI 786/2010 (fls.
548 a 562), em razão da existência de possíveis irregularidades.
A então Controladoria Geral Técnica exarou Manifestação Técnica de
Chefia 199/2010 (fls. 564 a 566) sugerindo a extração do item 8 da
ITI, que cuida do “pagamento de verba indenizatória ao Presidente
da Câmara”.
De acordo com o voto condutor de fls. 601 a 604, referido item foi
suprimido da citação e conforme Decisão Preliminar TC 601/2010
(fls. 605), foi o Sr. David Alberto Lóss, Presidente da Câmara, citado
para apresentar razões de justificativa em relação aos indícios de
irregularidades apontados.
Regularmente citado (fls. 607/608), o responsável manifestou-se às
fls. 611 a 623 e juntou documentos às fls. 624 a 720.
De sua vez, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1796/2013 (fls.
723 a 770), opinando pela irregularidade das contas.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
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de Contas que emitiu o Parecer PPJC 426/2014 da lavra do
Excelentíssimo Procurador Geral de Contas, Luis Henrique Anastácio
da Silva (fls. 776 a 781), dissentindo da área técnica somente quanto
ao item 4.7 da ITC – Pagamento de 13º salário aos vereadores.
Quanto ao referido item, opinou o Excelentíssimo Procurador pelo
sobrestamento até decisão no Recurso Extraordinário nº 650.898,
que trata da matéria.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas quanto aos demonstrativos contábeis
e financeiros, pela Regularidade, tendo sido observados todos
os limites constitucionais e legais, conforme Instrução Técnica
Conclusiva ITC 59/2011 (fls.359 a 361), nos seguintes termos:
“(...) Versam os presentes autos sobre a análise de Prestação de
Contas Anual do exercício de 2009, de responsabilidade do Senhor
David Alberto Loss – Presidente da Câmara Municipal Cachoeiro de
Itapemirim.
I – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A Prestação de Contas da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim foi encaminhada a esta Corte de Contas no dia 29 de
março de 2010, estando, portanto, dentro do prazo regimental,
consoante art. 105, da Resolução TC nº 182/02.
Procedendo a análise, foi elaborada a Instrução Contábil
Conclusiva ICC n.º 40/2010, fls. 344/349, na qual se concluiu
pela REGULARIDADE das Contas, considerando o que preceitua a
legislação pertinente sob o aspecto técnico contábil, haja vista ter
apresentado adequadamente as demonstrações contábeis quanto
aos seus aspectos relevantes, evidenciando, portanto, a posição
orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade.
II – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Verificou-se no sistema LRFWEB a tempestividade da remessa
e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), referente ao
3º quadrimestre do exercício de 2009, que abrange todo período
do exercício de 2009, estando, portanto, em consonância com os
prazos prescritos no art. 3º da Resolução TC 193/03 e posteriores
alterações; como também no art. 55, § 2º da LRF c/c o art. 148 da
Resolução TC 182/02.
III – LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos
contábeis e financeiros, examinou-se aqueles relativos a limites
de gastos com pessoal, gastos com a folha de pagamento, gasto
total do Poder Legislativo, gasto total com subsídio de vereadores,
tendo por base informações e documentações apresentadas pelo
jurisdicionado, como parte integrante da Prestação de Contas Anual
– PCA.
III.1. GESTÃO FISCAL - LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL
Base Legal: arts. 19, 20 e 22 da Lei Complementar 101/00.
III.1.1. Receita Corrente Líquida - RCL
Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em
análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL para o
exercício de 2009, o montante de R$ 181.036.730,99. De posse da
RCL, foram feitas as averiguações a respeito do quantum despendido
pelo Poder Legislativo para gastos com Pessoal e Encargos, conforme
a seguir.
III.1.2. Poder Legislativo
A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título
de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício
de 2009, R$ 5.934.895,70, correspondentes a 3,28% pontos
percentuais da Receita Corrente Líquida, cumprindo, desta forma,
os limites máximo e prudencial impostos pelos art. 20, inc. III,
alínea “a” e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.
III.2. GASTOS DO PODER LEGISLATIVO
III.2.1. Gasto Total com Subsídios de Vereadores
Base Legal: art. 29, inciso VII da CRF/88.
A Câmara Municipal sub examine realizou gastos total com subsídio
dos vereadores no exercício de 2009 ,totalizando R$ 1.099.601,69
(Doc. 3) que, comparados com o limite constitucionalmente
estabelecido, demonstraram o cumprimento ao regramento
supracitado, como demonstramos a seguir.
III.2.2. Gastos com a Folha de Pagamento
Base Legal: art. 29 –A, § 1º, da CRF/88 (redação dada pela EC
25/2000).
Do exame dos números demonstrados pela Câmara em sua PCA
para o exercício de 2009, constatamos que a despesa com folha
de pagamento, incluído os subsídios dos vereadores, no exercício
de 2009, totalizou R$ 5.396.692,79 que, a ser confrontado com o
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limite determinado constitucionalmente, resultou em cumprimento
ao ditame da CRF.
III.3.3. Gasto Total do Poder Legislativo
Base Legal: art. 29 – A e incisos – redação dada pela EC 25/2000.
Em observância às disposições contidas no regramento constitucional
retrocitado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo
permitido de gasto para o Poder Legislativo do município em
comento, a fim de compará-lo ao montante gasto em 2009, que
totalizou R$ 9.225.158,90. O valor total do gasto esteve abaixo do
limite constitucional fixado para a referida despesa.
CONCLUSÃO:
Diante de todo o exposto, considerando o que preceitua a legislação
pertinente e com base no Artigo 59, inciso I, da Lei nº 32/93,
opinamos no sentido de que seja considerada REGULAR a Prestação
de Contas Anual da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
relativa ao exercício de 2009, sob responsabilidade do Sr. David
Alberto Loss – Presidente. (...)”
No que concerne ao Relatório de Auditoria, da análise das
irregularidades examinadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC
1796/2013 (fls. 723 a 770) discordo apenas quanto à conclusão dos
itens 4.1, 4.2, 4.5 e 4.7 e no Parecer do Ministério Público de Contas
(PPJC 426/2014 - 776 a 781), discordo apenas quanto à conclusão
dos itens 4.1, 4.2, 4.5, nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva “(...) 4 ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
4.1 Ausência de Instrução Processual.
Base legal: Artigo 38, caput, da Lei 8.666/93.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1 da ITI
955/2010:
[...]
CONVITE 02/2009
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos
VENCEDOR: Gracal Gráfica Cachoeiro Ltda
CONTRATO: 03/2009
VALOR: 1.150,00
VENCEDOR: Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda
CONTRATO: 04/2009
VALOR: R$6.370,00
VENCEDOR: CHP Artes Gráficas Ltda
CONTRATO: 05/2009
VALOR: R$ 297,00
CONVITE 03/2009
OBJETO: Fornecimento de material de cantina e limpeza
VENCEDOR: RP Informática Ltda ME
CONTRATO: 06/2009
VALOR: R$ 7.258,00
VENCEDOR: CP França CIA Ltda-ME
CONTRATO: 07/2009
VALOR: R$ 10.160,00
VENCEDOR: GE Eletrônica Ltda ME
CONTRATO: 08/2009
VALOR: R$ 1.680,00
CONVITE 06/2009
OBJETO: Aquisição de material de cantina e limpeza
VENCEDOR: Distribuidora Centro Sul Ltda
CONTRATO: 09/2009
VALOR: R$ 23.137,70
CONVITE 07/2009
OBJETO: Aquisição de material de expediente
VENCEDOR: Livraria e Papelaria Atual Ltda
CONTRATO: 10/2009
VALOR: R$ 12.701,78
CONVITE 08/2009
OBJETO: Prestação de serviço de publicidade e propaganda.
VENCEDOR: Power Marketing e Propaganda
CONTRATO: 11/2009
VALOR: R$ 80.000,00
O Relatório de Auditoria aponta, nos convites acima, ausência de
autuação, registro de protocolo, numeração de folhas, autorização
respectiva e indicação do recurso próprio para a despesa.
Há, portanto, indicativo de infringência ao artigo 38, caput, da Lei
8666/93, que estabelece o rito que principia todo o procedimento
licitatório, como se transcreve:
Art. 38 – O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
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juntados oportunamente: (g.n)
Justificativas
O defendente, senhor David Alberto Lóss manifestou-se à fl. 612
que os convites nº 02, 03, 06, 07,08/20009, foram iniciados pelo
Memorando/Contabilidade nº 001/2009 de 05 de janeiro de 2009
(cópia anexa), com registro de protocolo sob nº 10/2009. Dando
início ao trâmite legal referente ao procedimento licitatório. Assim,
observando o quesito registro de protocolo. Afirmou que em relação
à autorização respectiva, deve-se observar que o Parecer Técnico
da Procuradoria, estabelece a modalidade a ser utilizada (convite),
possui um despacho do Diretor Administrativo, autorizando
prosseguimento do processo, com a finalidade de atingir o objeto
da licitação, configurando dessa forma, uma autorização expressa.
Quanto à indicação do recurso próprio para a despesa, o defendente
esclareceu que, está prevista na cláusula sexta da minuta do
contrato dos convites acima relacionados (cópias anexas). O
defendente ainda ressaltou que, foram seguidos os procedimentos de
costume, ou seja, aqueles sempre utilizados pela Câmara Municipal,
porém, ressaltando que atualmente, a Câmara está em fase de
reestruturação administrativa e capacitação de seus servidores, para
assim, rever e aperfeiçoar todos os procedimentos administrativos,
e em todos os setores, para assim, alcançarmos todos os princípios
basilares da Administração Pública, e com isso, conseguir fazer um
melhor aproveitamento do erário público e consequentemente,
valorizar cada vez mais a administração. Disse que especificamente,
nas questões a respeito de licitação e contratos administrativos,
a câmara proporcionou treinamento a seus servidores, visando o
aprimoramento do setor específico, para assim, alcançar cada vez
mais êxito e excelência nos procedimentos licitatórios, resultados já
alcançados no exercício de 2010.
Análise
A presente irregularidade refere-se ao indicativo de infringência ao
artigo 38, caput, da Lei 8666/93, que estabelece o rito que principia
todo o procedimento licitatório, como se transcreve:
Art. 38 – O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente: (g.n)
Em conformidade com esse preceito trazemos à colação, o que diz
as Orientações e jurisprudência do TCU - 4ª Edição, pg.139 e 140:
“Será iniciada a licitação com a abertura de processo administrativo,
que contenha autorização para contratação, indicação sucinta do
objeto e existência de recurso próprio para efetivação da despesa.
Na fase interna do procedimento de licitação pública será observada
a seguinte sequencia de atos preparatórios:
- solicitação expressa do setor requisitante interessado, com
indicação de sua necessidade;
- aprovação da autoridade competente para inicio do processo
licitatório, devidamente motivada e analisada sob a ótica da
oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público;
- autuação do processo correspondente, que devera ser protocolizado
e numerado;
- elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, clara e
sucinta, com base em projeto básico ou em termo de referência
apresentado;
- elaboração de projeto básico, prévio e obrigatório nas licitações
para contratação de obras e serviços, em caso de concorrência,
tomada de preços e convite;
- elaboração de termo de referencia, prévio e obrigatório nas
licitações para contratação de bens e serviços comuns, em caso de
pregão;
- estimativa do valor da contratação, por comprovada pesquisa de
mercado, em pelo menos três fornecedores do ramo correspondente
ao objeto da licitação;
- indicação dos recursos orçamentários para fazer face à despesa;
- verificação da adequação orçamentaria e financeira, em
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o
caso; elaboração de projeto executivo, que pode ser concomitante
com a realização da obra ou serviço;
- definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados
(g.n.).”
Esses dispositivos retratam de forma clara que o procedimento
licitatório caracteriza ato administrativo formal, praticado em
qualquer esfera da Administração Pública.
E ainda destacam-se os ensinamentos arrolados pela doutrina
quanto aos procedimentos para abertura do processo licitatório:
A lei determina que todos os atos da licitação sejam documentados
por escrito. Mesmo quando os atos sejam formalizados verbalmente
ou através de outras condutas, deverá ocorrer sua documentação
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por escrito.
Ademais, impõe-se que esses documentos sejam coletados em
volume único e organizados sequencialmente (autos). A autuação,
o protocolo e a numeração destinam-se a assegurar a seriedade
e a confiabilidade da atividade administrativa. A documentação
por escrito e a organização dos documentos em um único volume
asseguram a fiscalização e o controle. A administração, os licitantes
e mesmo outros cidadãos poderão verificar os eventos ocorridos
reconstruindo historicamente a evolução dos fatos. JUSTEN FILHO,
Marçal (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
12ªedição Ed. Dialética 2008, p. 486/487).
De posse dos autos, das justificativas e documentos acostados, a
defesa alega que a instrução processual está assim representada,
em síntese:
CConvite
nº

AAutuação

02/20009 MMemorando/
Contabilidade
nº 001/2009
de
05/01/2009,
fl.625.
03/2009 MMemorando/
Contabilidade
nº 001/2009
de
05/01/2009,
fl. 631.
06/2009 MMemorando/
Contabilidade
nº 001/2009
de
05/01/2009,
fl.636.
08/2009 MMemorando/
Contabilidade
nº 001/2009
de
05/01/2009,
fl.648.

RRegistro de
Protocolo

AAutorização

Nnº
10/2009 de
06/01/2009,
fl.625.

DDespacho
do Diretor
Administrativo,
fl.626.

nnº
10/2009 de
06/01/2009,
fl. 631.

DDespacho
do Diretor
Administrativo,
fl.632.

Nnº
10/2009 de
06/01/2009,
fl.636.

DDespacho
do Diretor
Administrativo,
fl.637.

Nnº
10/2009 de
06/01/2009,
fl.648.

-

Recurso
Próprio para a
Despesa
CCláusula
sexta da
minuta do
contrato
do convite,
fl.630.
CCláusula
sexta da
minuta do
contrato
do convite,
fl.641.
CCláusula
sexta da
minuta do
contrato
do convite,
fl.647.
CCláusula
sexta da
minuta do
contrato do
convite, fl.50.

Quanto à ausência de numeração de folhas, não houve justificativas
do defendente.
Porém através da observação da legislação e das orientações
doutrinárias, identifica-se que a autuação, o protocolo e a
numeração destinam-se a assegurar a seriedade e a confiabilidade
da atividade administrativa. E ainda que a documentação por escrito
e a organização dos documentos em um único volume asseguram a
fiscalização e o controle da legalidade do procedimento, assegurando
assim, a possibilidade de exame da evolução do procedimento, pela
Administração, os licitantes e, mesmo, outros cidadãos.
Ademais é de se notar que a não autuação e numeração dos processos
dificultam o controle e propiciam a fácil inclusão e exclusão de peças
juntadas aos processos.
Acerca do tema, indicação do recurso orçamentário para a despesa
e autorização da autoridade competente, cumpre destacar o
entendimento do Tribunal de Conta da União:
Faca constar, ao instaurar processo para licitação de obras, compras
ou serviços, a indicação do recurso orçamentário para a despesa
e a autorização da autoridade competente para iniciação do
procedimento, em obediência aos artigos 7o, § 2o, inc. III, e § 9o,
14, caput, e 38, caput, da Lei no 8.666/1993.
Acórdão 819/2005 Plenário-TCU
Quanto à indicação do recurso próprio para a despesa, o defendente
esclareceu que, está prevista na cláusula sexta das minutas dos
contratos, referente aos convites acima relacionados, conforme se
identificou nas cópias acostada aos autos.
Todavia a legislação é clara ao estabelecer a necessidade de se
indicar previamente os recursos que custeariam a despesa a ser
executada.
Verifica-se, do Estatuto de Licitações e Contratos no âmbito da
Administração Pública, em seu art. 7º, § 2º, III, e art. 38, caput,
a importância dada pelo legislador ao planejamento financeiro
orçamentário, quando da realização de contratação pelo Poder
Público. Tais dispositivos têm por finalidade resguardar a própria
Administração com relação à sua capacidade de quitar suas
obrigações no futuro. Da forma como foi realizada, no caso concreto,
representou somente o reconhecimento de obrigação da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim em favor das empresas
vencedoras dos certames.
Assim, em que pese à alegação do defendente, de que a câmara
estava em fase de reestruturação administrativa e capacitação
de seus servidores, pela análise do item resta evidenciado o
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não cumprimento das formalidades legais, e, sendo a norma de
aplicabilidade inescusável, uma vez que o rigor da lei é garantia da
impessoalidade e da legalidade.
Pelo exposto, mantém-se a irregularidade.
4.2 Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de Edital e Contratos.
Base Legal: Art. 38 parágrafo único da Lei 8.666/93.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 2 da ITI
955/2010:
Convites: 02/2009, 03/2008, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009
e 11/2009.
[...]
A equipe de auditoria aponta, nos processos licitatórios em
referência, ausência de parecer prévio da Procuradoria Jurídica da
Administração, omissão que contraria o art. 38, parágrafo único da
Lei 8666, que determina o exame e aprovação prévios das minutas
do edital e do contrato.
Justificativas
Acerca da ausência de parecer prévio da Procuradoria Jurídica da
Administração, entende o defendente (fl.613) que, como os editais
(anexos) ou convites foram elaborados diretamente na Procuradoria
da Casa, então, já estão precedidos de um parecer tácito. Alega o
defendente que, como os editais já possuem este parecer tácito da
Procuradoria, os contratos (que são anexos dos convites), também
já seguem com o Parecer Tácito, sendo elaborados pelo setor
jurídico da casa, não havendo necessidade de encaminhamento do
contrato para parecer da procuradoria. E ainda afirma que todos os
procedimentos licitatórios da Câmara Municipal sempre seguiram os
mesmos rituais.
Análise
Entende o defendente, acerca da ausência de parecer prévio da
Procuradoria Jurídica da Administração, que, como os editais
(anexos) ou convites foram elaborados diretamente na Procuradoria
da Casa, então, já estão precedidos de um parecer tácito.
De qualquer sorte, essa possível explicação não justifica a ausência
de exame de aprovação das minutas dos editais de licitação
como exige a legislação, uma vez que sua validade (do exame de
aprovação) só se efetiva se os exame e aprovação advierem de órgão
ou setor isento, em conformidade com o princípio administrativo da
segregação de funções, e não de quem elaborou a documentação a
ser examinada e aprovada.
Tal procedimento se conforma como irregular por infringir norma
legal de natureza operacional contida no art. 38, parágrafo único
da Lei nº 8.666/1993. A formalização é garantia de legalidade, sua
ausência é indicio de irregularidade grave e fraudes.
Ademais não foram encontrados, nos processos de licitação em tela,
pareceres jurídicos acerca das minutas de editais e contratos que
deveriam ter sido previamente examinados e aprovados. Destacase que esses pareceres, exigidos no art. 38, parágrafo único, da
Lei n. 8.666/1993, são mecanismos de prevenção de instrumentos
defeituosos, sendo um ato de controle de suma importância.
Assim, pelo não cumprimento das formalidades legais, mantém-se
a irregularidade.
4.3 Publicação Intempestiva dos Contratos
Base Legal: Parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3 da ITI
955/2010:
[...]
Convites: 02/2009, 03/2008, 06/2009, 07/2009 e 11/2009
O relatório de auditoria aponta, nos convites em referência,
atraso na publicação resumida do instrumento contratual, em
descumprimento ao artigo 61, parágrafo único da Lei de Licitações e
Contratos, conforme segue:
Art. 61 [...]
Parágrafo único - A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o
disposto no art. 26 desta Lei. (grifamos)
A equipe de auditoria constatou que;
Os contratos 03, 04 de 2009, relativos ao Convite 02/2009, foram
assinados em 01/04/2009 e o 05/2009 em 04/05/2009 e publicados
em 21/08/2209;
Os contratos 06, 07 e 08 de 2009, relativos ao Convite 03/2009,
foram assinados em 01/05/2009 e publicados em 21/08/2009;
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O contrato 09/2009, relativo ao Convite 06/2009, foi assinado em
10/06/2009 e publicado em 24/09/2009;
O contrato 10/2009, relativo ao Convite 07/2009, foi assinado em
10/06/2009 e publicado em 24/09/2009;
O contrato 14/2009, relativo ao Convite 11/2009, foi assinado em
27/11/2009 e publicado em 20/01/2010.
Justificativas
Segundo o defendente (fl. 614) os extratos dos contratos são
encaminhados ao Diário Oficial do Município de Cachoeiro de
Itapemirim sempre até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, via internet, para assim serem publicados até o vigésimo
dia, nos termos da lei de licitações. Porém admitiu o defendente que
por motivos desconhecidos, alguns extratos não foram publicados
e por descuido do setor competente, não foi observada tal falha
na publicação tempestiva. Afirmou que a partir da constatação da
não publicação, foram remetidos novamente tais extratos e assim,
foram publicados nas datas citadas pelos auditores, tornando-os
intempestivos. Ressaltou ainda o defendente que, a letra da lei
traz que é condição indispensável para a eficácia dos contratos,
sendo legítimo afirmar, que não houve nenhum prejuízo para a
Administração Pública.
Análise
Aponta o relatório de auditoria que, nos convites 02/2009, 03/2008,
06/2009, 07/2009 e 11/2009, houve atraso na publicação resumida
do instrumento contratual, em descumprimento ao artigo 61,
parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos, conforme segue:
Convite nº

Assinatura do
Contrato

Publicação

02/2009

01/04/2009 e
04/05/2009
01/05/2009
10/06/2009
10/06/2009
27/11/2009

21/08/2009

Nº de dias
decorridos até a
publicação
142 e 109

21/08/2009
24/09/2009
24/09/2009
20/01/2010

112
106
106
54

03/2009
06/2009
07/2009
11/2009

Admitiu o defendente (fl. 614) que por motivos desconhecidos, os
extratos não foram publicados e por descuido do setor competente,
não foi observada tal falha na publicação tempestiva. Afirmou
que a partir da constatação da não publicação, foram remetidos
novamente tais extratos e assim, foram publicados nas datas citadas
pelos auditores, tornando-os intempestivos.
Através da sua justificativa, o defendente tacitamente reconhece
o não cumprimento do prazo de publicação na imprensa oficial,
referentes aos contratos susomencionados. Explicou que a não
observância do prazo legal se deu por falha do servidor responsável.
Em que pese ser a alegação do responsável, é sabido que a
publicação em tela é condição para eficácia dos atos. O contrato
pode ser válido e perfeito, porém só produzirá efeitos plenos quando
cumpridas as formalidades da publicação. A consequência imediata
da extemporaneidade na publicação dos resumos de contratos
regidos pela Lei 8.666/93 é justamente, a ofensa ao seu art. 61,
parágrafo único.
Assim, trazemos a baila o que leciona o renomado jurista Jessé
Torres Pereira Junior, em sua obra Comentários a Lei de Licitações e
Contratos da Administração:
“A publicação na imprensa é condição suspensiva da eficácia
do contrato. A lei determina que a publicação deverá ocorrer no
prazo de vinte, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da
assinatura. A administração tem o dever de promover a publicação
dentro desse prazo. Nada impede que o faça em prazo menor, até
mesmo pelo interesse em que os prazos contratuais iniciem seu curso
imediatamente. E se o fizer em prazo superior? O descumprimento a
esse prazo não vicia a contratação, nem desfaz o vínculo. Acarreta
a responsabilidade dos agentes administrativos que descumpriram
tal dever e adia o início do cômputo dos prazos contratuais” op. cit,
p. 540, 8ª ed., 2002 (g.n).
Ao comentar o mesmo dispositivo, entende o Administrativista
Marçal Justen Filho:
“O instrumento contratual somente produzirá efeitos, de regra, após
a publicação na imprensa oficial.
A publicação na imprensa é condição suspensiva da eficácia do
contrato.
A administração tem o dever de promover a publicação dentro desse
prazo.
“Nada impede que o faça em prazo menor, até mesmo pelo interesse
em que os prazos contratuais iniciem seu curso imediatamente.
(g.n)”
Para Hely Lopes Meirelles, a publicidade do ato não constitui seu
elemento formativo, mas, sim, “requisito de eficácia e moralidade”,
uma vez que a “publicidade é a divulgação oficial do ato para
conhecimento público e início de seus efeitos externos”.
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Acerca do tema, cumpre ainda destacar o entendimento do Tribunal
de Conta da União em relação à obrigatoriedade da publicação do
extrato do contrato:
“É obrigatória a publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da
União, mesmo em se tratando de outros instrumentos hábeis, como,
por exemplo, nota de empenho, carta-contrato, autorização de
compra e ordem de execução de serviço”. TCU, Decisão nº 585/1994,
Plenário, Rel. Min. Homero dos Santos, DOU de 28.09.1994 (g.n).
Evidente que este tipo de irregularidade (descumprimento de
dispositivo legal), em regra, dá ensejo à responsabilização dos
gestores públicos, todavia, considerando a existência de erro do
servidor designado para a tarefa, e que, após constatação da não
publicação, foram providenciadas as devidas publicações, mesmo que
intempestivamente. E ainda, que os contratos já foram finalizados
e, em princípio, não houve ocorrência de dano ao erário, portanto,
não sendo razoável inferir-se pela possibilidade de aplicações de
sansões. Assim, pelas circunstâncias então vigentes, afasta-se a
irregularidade e sugere-se determinação à gestão atual da Câmara
para que publique tempestivamente o resumo do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial.
4.4 Falta de Agente Fiscalizador.
Base Legal: Artigo 67, caput, da Lei 8.666/93.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 4 da ITI
955/2010:
[...]
Convites: 02/2009, 03/2008, 06/2009, 07/2009, 08/2009 e 11/2009
A equipe de auditoria relata que nos contratos em referência não
foi encontrada designação de servidor para acompanhamento
e fiscalização da execução contratual, a fim de garantir o efetivo
atendimento do interesse público, conforme determina o comando
normativo do artigo 67 da lei 8.666/93, que se transcreve:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição. (g.n)
O relatório registra que a omissão prejudicou a aferição da execução
dos contratos, importando em potencial risco para o erário.
Justificativas
O defendente alega (fl.615) que tais contratos possuem SIM,
a designação de servidor responsável pela fiscalização e
acompanhamento dos próprios. Nos convites referidos e nos outros,
Na minuta dos contratos (Anexo III), a cláusula décima ou décima
primeira (do acompanhamento e da fiscalização), faz referencia que
será determinado algum servidor para a fiscalização do referido
contrato. Disse que deste modo, já na formalização o Contrato
Oficial, na referida cláusula, é disponibilizado o nome do servidor
responsável. Deste modo é correto afirmar que nos Contratos
Administrativos nº 06, 08, 09,10 e 11/2009 foi expressamente
designado o senhor Cícero José de Souza Moura para responder
como fiscal do contrato (cópias anexas). No Contrato Administrativo
nº 14/2009, fora designado não um servidor específico para
fiscalizar e sim a Procuradoria Legislativa da Casa, conforme
preceitua a Cláusula 5.1, c.(cópias anexas) E com relação aos
Contratos Administrativos nº 03, 04, 05, e 07/2009, o defendente
admitiu que realmente não houve designação expressa de servidor
para a fiscalização destes contratos, mas que não acarretou
qualquer prejuízo, visto que o senhor Cícero Jose, foi o servidor
responsável, já que o próprio foi designado para fiscalizar quase a
totalidade dos contratos do exercício de 2009 e acabou por exercer
na prática o papel de fiscal, pois quem realizou a liquidação das
despesas referidas aos contratos. (cópia da liquidação anexa). Por
fim conclui o defendente alegando que é importante frisar que não
houve omissão de fiscalização e consequentemente não houve risco
ao erário.
Análise
Acerca da falta de agente fiscalizador apontada pela auditoria, alega
o defendente que os contratos referentes aos convites nº 06/2009,
08/2009 e 11/2009, possuem a designação de servidor responsável
pela fiscalização e acompanhamento em cláusula dos contratos
(décima ou décima primeira que trata do acompanhamento e da
fiscalização), conforme documentação acostada aos autos, e com
relação aos Contratos Administrativos nº 03, 04, 05, e 07/2009, o
defendente admitiu que realmente não houve a designação expressa
de servidor para a fiscalização destes contratos.
A exigência de fiscalização da execução dos contratos firmados pela
Administração decorre do disposto no artigo 67 da Lei de Licitações
e Contratos.
A fiscalização dos contratos figura-se como um dever da Administração
ante o caráter vinculativo da norma supramencionada, nesse sentido
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é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ora colacionada:
“Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a
Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do
contrato, não podendo assumir a posição passiva de aguardar que o
contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”.
(TCU, Acórdão nº 381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler,
DOU de 13.03.2009).
“No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a
execução das obras, o TCU entende que se trata de um poder-dever
da Administração e determinou, num caso concreto, a regularização
da deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação
de que os fiscais designados para tal função exercem efetivamente
o acompanhamento das obras, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/93”.
(TCU, Acórdão nº 1.632/2009, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer
Costa, DOU de 22.07.2009).
A designação de representante da Administração especificamente
para a fiscalização do contrato, além de norma de observância
obrigatória, reveste-se de medida salutar para a gestão dos
contratos, sobre este aspecto, leciona o Professor Lucas Rocha
Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação é no sentido
de que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar a execução
dos contratos por ela firmados. Em face desse poder-dever da
Administração, ela deverá designar representante (agente) para
promover esse acompanhamento, nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93. Esse representante deverá anotar tanto o cumprimento
do objeto (ou partes do objeto) do contrato, como eventuais falhas
ou irregularidades na sua execução.
Na eventualidade de esse representante verificar, por exemplo, fato
que justifique a aplicação de multa, não será ele quem irá determinar
a aplicação dessa multa. Cabe a ele tão somente promover as
anotações necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo
a permitir que a autoridade competente determine a aplicação de
penalidades, ou suste o pagamento a ser realizado. É importante
observar, contudo, que a ausência de fiscalização ou a má fiscalização
não eximem o contratado das suas responsabilidades perante a
Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do contrato não
deve ser confundida com a do gestor do contrato.
Não obstante a não segregação dessas duas atribuições não possa
ser considerada ilegal, ela deve ser evitada. Ao fiscal do contrato,
como observado, cumpre verificar a correta execução do objeto da
avença, de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos
ao contratado, ou, conforme o caso, para orientar as autoridades
competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou
de rescisão contratual. O gestor do contrato, a seu turno, é aquele
a quem incumbe tratar com o contratado. Ou seja, o gestor do
contrato tem a função de conversar com o contratado, de exigir
que este último cumpra o que foi pactuado, de sugerir eventuais
modificações contratuais.
Se o produto fornecido à Administração é inadequado, por exemplo,
cumpre ao fiscal atestar a inexecução contratual, sendo papel do
gestor exigir que a contratada substitua o produto defeituoso.
Cumpre igualmente ao gestor comunicar à contratada a falta do
material objeto do fornecimento ou recusar serviços, bens ou obras
em desacordo com o pactuado (g.n).
Ressalta-se que a designação do representante da Administração
para fiscalização do contrato deve ser realizada de maneira formal,
ou seja, por ato próprio ou por termo nos autos do processo inerente
à contratação, consoante afirmado em jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, senão vejamos:
Execução dos contratos – designação do gestor
Nota: O TCU determinou observância do disposto no art. 67 da
Lei 8.666/93, quando da execução dos contratos, designando
representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.
Fonte: TCU. Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº 19/1999
– Plenário.
No mesmo sentido:
TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93,
atentando para a necessidade de designar formalmente servidor
para acompanhamento e fiscalização de seus contratos (...)”;
Fonte: TCU. Processo nº 006.796/2000-7. Acórdão nº 93/2004 –
Plenário.
Em verdade, considerando os delineamentos da matéria, a omissão
de fiscalizar os contratos importa em risco ao erário, apesar
da alegação do defendente no sentido de que a fiscalização dos
contratos foi exercida pelo senhor Cícero Jose, informalmente, visto
que o próprio foi designado para fiscalizar quase a totalidade dos
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contratos do exercício de 2009 e acabou por exercer na prática o
papel de fiscal, pois foi quem realizou a liquidação das despesas
referidas aos contratos, destaca-se que, não há registro nos autos
de que os contratos foram devidamente fiscalizados.
Ademais, como se viu, a designação do fiscal do contrato – que
tem a função específica de atestar e efetuar a execução do objeto
contratado - deve ser feita de maneira formal, ademais, cabe
esclarecer que as atividades de liquidação da despesa e fiscalização
são distintas, já que esta se baseia no retro mencionado art. 67
da LLC e aquela encontra fulcro no art. 63 e parágrafos da Lei nº
4.320/64.
É certo que a administração descumpriu o artigo 67, caput, da Lei
8.666/93, não designando formalmente fiscal para os contratos em
tela, porém, considerando que que os contratos já foram finalizados
que não se constatou ocorrência de dano ao erário, afasta-se a
irregularidade, e sugere-se determinação à gestão atual da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que doravante a execução dos
contratos sejam acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado, em cumprimento ao
artigo 67, caput, da Lei 8.666/93.
4.5 Ausência de Repetição do Convite.
Base Legal: Artigo 3º e ao artigo 22, §7º, ambos da Lei 8.666/93.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 5 da ITI
955/2010:
[...]
CONVITE 11/2009
OBJETO: Contratação de Assessoria Jurídica para atuação em CPI
Especial.
CONTRATO: 14/2009 - Marcela Machado Ferri Bernanrdes
VALOR: R$ 18.000,00
O Relatório de Auditoria informa que no convite em referência, o
licitante Everaldo Vasquez Lopes Butter foi desclassificado por não
atender as exigências editalícias e o outro concorrente Sérgio de
Lima Freitas não apresentou proposta. Ainda assim, com apenas uma
proposta válida, a Administração deu prosseguimento ao processo,
fato que, de acordo coma equipe de auditoria vai de encontro aos
princípios da competitividade e busca da oferta mais vantajosa.
O correto seria a repetição do convite, salvo se a administração
justificasse no processo a impossibilidade, seja por limitações
do mercado ou manifesto desinteresse das partes, de se obter o
número mínimo de licitantes, na forma prescrita pelo Art. 22, § 7º,
que se transcreve:
Art. 22 (...)
§ 7º - Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de
licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão
ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do
convite. (g.n)
A equipe de auditoria embasa seu entendimento na Súmula 248
do Tribunal de Contas da União (que afirma ser de observância
obrigatória para estados e municípios, por se tratar de aplicação de
normas gerais de licitação de competência legislativa privativa da
União Federal, na forma da Sumula 222, também do TCU).
Súmula Nº 248
Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas
à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a
repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados
ressalvados as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da
Lei nº 8.666/1993.
Assim, há indício de infringência aos princípios da isonomia, da
competitividade e busca da oferta mais vantajosa, além do art.
22, § 7º da Lei 8666/93, uma vez que não houve, por parte da
administração, qualquer justificativa para a não repetição do convite.
Justificativas
O defendente explica às fls. 616, que no Convite nº 11/2009,
houve 02 (duas) propostas válidas das concorrentes, Marcela Ferri
e Regina de Oliveira e que o terceiro concorrente foi desabilitado do
procedimento. Ressaltou que para o procedimento foram convidados
04 (quatro) concorrentes e que somente 03 (três) compareceram.
Disse ainda que o Convite referido foi publicado no quadro de avisos
da Casa para divulgação e conhecimento de possíveis interessados,
e que na ocasião não compareceu nenhum outro interessado em
disputar o certame.
Adiante, o defendente citou a Súmula 248/TCU, que impõe mínimo
de 03 (três) propostas aptas. E argumentou em sua defesa que
o Convite nº 11/2009, possui o seguinte objeto: contratação de
assessoria jurídica para atuação junto à Comissão Especial de
Inquérito – CEI, comissão criada através da Resolução nº 218/2009,
datada de 26 de outubro de 2009, e com o prazo de 90 dias. O
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certame teve seu encerramento e homologação em 28 de novembro
de 2009, ou seja, já teriam transcorrido 32 dias de CEI, restando
apenas 58 dias para conclusão dos trabalhos. Disse que durante o
período do certame, a CEI ficou estagnada por falta de assessoria
jurídica, já que os vereadores requerem assessoria jurídica externa
nos termos do art. 47 VI do regimento Interno da Câmara Municipal,
que autoriza a contratação de assessoria técnica e profissionais
especializados, evitando eventuais conflitos com a Procuradoria
da Câmara (casos em que os interesses da Comissão Especial se
contrapõem aos interesses da própria Câmara Municipal).
Explicou que, o certame foi realizado com 03 participantes e 02
propostas válidas, e declarado vencedor a melhor proposta. Desta
maneira foi homologado o certame.
Observou o defendente que, já existia um caráter emergencial e
urgente, devido ao prazo estabelecido para CEI, de 90 dias. Sendo
justo ressaltar que, se tivesse que repetir tal convite, com novos
convidados e observados todos os prazos e procedimentos de uma
licitação, estariam correndo um seríssimo risco de não haver os
trabalhos da CEI, sem contar o risco de que poderia ocorrer uma
licitação deserta ou fracassada e piorar ainda mais a situação da
CEI, Assim, devido a esta emergência foi homologado o certame e a
CEI foi realizada plenamente, atendendo ao interesse da sociedade
que clama pelo papel fiscalizador do Poder Legislativo.
Entende o defendente que a falha, se houve, está em não estar
justificada no Processo a situação emergencial e urgente, para a
homologação do certame com apenas duas propostas aptas. Conclui
que pelo exposto, não houve infringência aos princípios da isonomia,
da competitividade e da busca da oferta mais vantajosa.
Análise
Acerca da ausência de repetição do Convite nº 11/2009, o defendente
acostou aos autos cópia da ata do processo licitatório fls. 695/696
e explicou às fls. 616, que no Convite nº 11/2009, houve 02 (duas)
propostas válidas das concorrentes, Marcela Ferri e Regina de Oliveira
e que o terceiro concorrente foi desabilitado do procedimento.
Ressaltou que para o procedimento foram convidados 04 (quatro)
concorrentes e que somente 03 (três) compareceram. Disse ainda
que o Convite referido foi publicado no quadro de avisos da Casa
para divulgação e conhecimento de possíveis interessados, e que
na ocasião não compareceu nenhum outro interessado em disputar
o certame. Adiante, acostou às fls. 697/698, cópia da Resolução
nº 218/2009 que criou a Comissão Especial de Inquérito, com a
finalidade de apurar irregularidades na construção e prestação de
contas na construção do Hospital do Aquidaban, na qual consta que
a comissão terá prazo de 90 dias para realização dos seus trabalhos,
podendo ser prorrogados por igual período.
Inicialmente destaca-se que a lei estabeleceu que a licitação na
modalidade convite somente se inicie com um número mínimo de três
convidados (art.22, § 3º), mas que não se prossiga na contratação
se não for possível obter no mínimo três propostas válidas, ou seja,
três licitantes habilitados (art. 22, § 7º), ressalvadas limitações de
mercado (inexistência de três pessoas físicas ou jurídicas do ramo,
a quem enviar convites) ou manifesto desinteresse de convidados,
devidamente justificadas no processo, o que não foi configurado no
caso em tela.
Em análise específica a irregularidade ora em foco diz respeito à
suposta realização de convite com prejuízo à competitividade, no
Convite nº 11/2009 não houve o mínimo de três propostas válidas,
o que, em tese, afronta o disposto nos artigos 3º, caput, e 22, §7º
da Lei nº 8.666/93.
Convém trazer ao lume os dispositivos legais (previstos na Lei de
Licitações e Contratos), que tratam, especificamente da modalidade
de convite, senão vejamos:
Art. 22. São modalidades de licitação:
(...) omissis (...)
III - convite;
(...) omissis (...)
§ 3º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresentação das propostas.
§ 6º - Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de
três possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto
idêntico ou assemelhado é obrigatório o convite a, no mínimo, mais
um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados
nas últimas licitações.
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§ 7º - Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de
licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão
ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do
convite.
Ademais, deve-se sempre ter em conta, como preceito norteador de
todo procedimento licitatório o teor do artigo 3º, caput, da Lei nº
8.666/93, in verbis:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (g.n).
Assim, ressalta-se que o § 7º, do art. 22, da LLC se refere a
“número mínimo de licitantes” e não a “convidados”. Dessa forma,
no procedimento de Convite há que se ter não só um número
mínimo de convidados, mas também, um número mínimo de três
propostas habilitadas à seleção, em outras palavras, deve-se ter o
mínimo de três participantes com propostas válidas no certame,
sob pena de repetição do procedimento licitatório. Nesse sentido
aponta a jurisprudência pátria, notadamente a emanada do Tribunal
de Contas da União, senão vejamos:
Acórdão nº 1.730/05, Segunda Câmara (convite, número mínimo
de três propostas válidas, considerações acerca da validade das
propostas).
(...) a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de exigir a
presença de três propostas válidas para o regular desenvolvimento
de licitação na modalidade convite, sob pena de repetição do ato.
Para tanto, considera-se válida a proposta apta à seleção, ou seja,
aquela que efetivamente concorre com as demais, após a licitante ter
atendido as condições de qualificação exigidas no ato convocatório.
(...) o próprio Estatuto de Licitações estabelece os procedimentos
a serem adotados quando da impossibilidade da existência de três
interessados no certame. De acordo com o art. 22, § 7º, da Lei nº
8.666/93, a renovação do procedimento somente deixará de ser
obrigatória quando restar comprovada a ocorrência de limitação
de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, desde que
essas circunstâncias estejam devidamente justificadas no processo.
Posto isso, constata-se a falha incorrida pela Gerência do IBAMA
em Santa Catarina na condução do Convite nº 11/02. Das cinco
empresas que participaram da licitação, três foram inabilitadas e
uma desclassificada em razão de falha na formulação da proposta
comercial. Assim, apenas a empresa Construir Engenharia,
Construção e Montagens Ltda. apresentou proposta válida no
procedimento licitatório realizado.
Acórdão nº 101/05, Plenário (convite, não repetição, número
mínimo de propostas válidas, justificação).
9.4. determinar à Prefeitura de Orleans/SC que na aplicação de
recursos públicos federais:
(...)
9.4.3. quando da realização de procedimento licitatório na
modalidade convite, repita a licitação, convocando outros possíveis
interessados, sempre que não seja obtido o número legal mínimo
de três propostas habilitadas à seleção (artigo 22, § 3º, da Lei
nº 8.666/93), ressalvada a aplicação dessa regra somente nas
hipóteses de manifesto desinteresse dos participantes ou limitações
do mercado (artigo 22, § 7º, da Lei nº 8.666/93), o que fica
caracterizado quando, repetida a licitação, não houver, novamente,
3 licitantes habilitados, devendo tais circunstâncias ser justificadas
no pertinente processo.
Contratação pública – Licitação – Modalidade – Convite – Número
de licitantes – TCU
O TCU determinou que ao realizar licitações sob a modalidade de
convite, somente convide as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado, conforme exigido pelo art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93
e repita o certame quando não obtiver três propostas válidas,
ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, circunstâncias essas que devem estar
justificadas no processo, consoante § 7º do mesmo artigo. (TCU,
Acórdão nº 819/2005, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa,
DOU de 30.06.2005.).
Ressalte-se, que ante a reiteração das decisões e a pacificidade de
entendimento, a matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Egrégio
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Tribunal de Contas da União, vejamos:
Súmula nº 248
Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à
seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição
do ato, com a convocação de outros possíveis interessados,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da
Lei nº 8.666/1993. (TCU, Súmula nº 248, de 02.09.2005.)
O Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento
adotado pelo Tribunal de Contas da União, in verbis:
Resp. nº 640.679/RS, Segunda Turma, DJU, 22 de maio 2006
(convite, número de participantes)
Ementa: Administrativo – Licitação – Modalidade convite – Número
mínimo de participantes – Anulação do ato administrativo – Art. 49
da Lei nº 8.666/93.
1. Na licitação pela modalidade convite devem participar ao
menos três concorrentes segundo o § 3º do art. 22 da Lei nº
8.666/93. Não preenchido o número mínimo de participantes
pode a Administração anular o certame, com fulcro no art. 49 do
mencionado diploma legal.
2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
Dessa forma, resta evidente que, em se tratando da modalidade
licitatória Convite, é necessário três propostas válidas, assim
entendidas como aquelas aptas à seleção após o licitante ter
atendido às condições de qualificação exigidas no instrumento
convocatório. Apenas se admite que o convite seja realizado com
menos de três propostas válidas na hipótese prevista no § 7º, do
artigo 22 da LLC, ou seja, quando ficar demonstrado e devidamente
justificado que limitações do mercado ou desinteresse dos
convidados tornando impossível a obtenção do número mínimo de
licitantes.
No caso do Convite nº 11/2009, conforme se detém do teor da
“Ata da décima primeira abertura do processo licitatório da Carta
Convite” (fls.695/696), foram convidadas quatro participantes,
sendo que apenas três apresentaram propostas, tendo sido
desclassificada o licitante Everaldo Vasquez Lopes Butter, por não
ter cumprido as exigências do Edital.
Nesse passo, resulta claro que a realização do Convite nº 11/2009
desatendeu à exigência legal da quantidade mínima de três
propostas válidas.
O defendente entende que por se tratar de licitação cujo objeto era
a contratação de assessoria jurídica para atuação junto à Comissão
Especial de Inquérito – CEI, comissão criada através da Resolução
nº 218/2009, datada de 26 de outubro de 2009, e com o prazo de
90 dias. E ainda concluiu que, a falha, se houve, está em não estar
justificada no Processo a situação emergencial e urgente, para a
homologação do certame com apenas duas propostas aptas.
Porém, o fato de haver urgência na contratação (situação
emergencial) como alega o defendente, isso não se traduz em
autorização para o descumprimento da lei. Uma vez que o caso em
tela não se enquadra na situação de excepcionalidade (mercado
limitado ou desinteresse dos convidados - § 7º, do art. 22 da LLC)
conforme se verifica nos autos.
À luz do exposto, mantém-se a irregularidade.
4.6 Ausência de Empenho Global
Base Legal: Artigo 61 da Lei 4320/62 e parágrafo 1º, Art. 1º da Lei
Complementar 101/2000.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 6 da ITI
955/2010:
[...]
O Relatório de Auditoria aponta que nas fichas financeiras dos
credores C.P França e Cia Ltda e Distribuidora Cento Sul Ltda
foi constatada a emissão de vários empenhos para uma mesma
despesa, cujo valor total era reconhecido previamente pela
Administração, conforme demonstra o quadro abaixo:
CREDOR

EMPENHOS

VALOR
ADQUIRIDO/
PAGO
R$ 1.530,00
R$ 180,00
R$ 1.250,00
R$ 310,00
R$ 600,00
R$150,00
R$ 680,00
R$ 610,00
– R$ 5.310,00

LICITAÇÃO/VALOR
HOMOLOGADO

C. P. França e Cia
Ltda

261
304
362
416
466
482
511
607
Total

Convite 03 - R$
5.310,00
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Distribuidora Centro 627
R$
Sul Ltda
628
R$
657
R$
658
R$
668
R$
669
R$
805
R$
806
R$
807
R$
975
R$
976
R$
985
R$
986
R$
987
R$
988
R$
989
R$
Total – R$11.631,64

2.282,04
1.982,60
549,00
391,60
540,40
93,60
980,00
567,60
570,70
314,00
642,40
357,00
537,40
539,50
148,80
865,00

Convite 06 - R$
23.137,60

De acordo com a equipe de auditoria, essa prática evita a dedução
total da despesa do saldo da dotação orçamentária, deixando
um falso orçamento a maior para futuros empenhos e, assim, o
comprometimento do equilíbrio financeiro, o que contraria o art. 61
da 4.320/64:
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado
“nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação
e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da
dotação própria. (g.n.)
Essa prática também contraria o § 1º, do art. 1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que cria riscos de comprometimento
financeiro do ente público, além da real capacidade orçamentária.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições [...]. (g.n.).
Com base no art. 60 da Lei 4.320/64 e na doutrina majoritária,
o empenho é divido em três espécies: ordinário, por estimativa e
global. Assim, para Afonso Gomes de Aguiar, em sua obra, Lei 4.320
Comentada ao alcance de todos, leciona:
“Empenho Ordinário é aquele utilizado pela autoridade competente
para as despesas cujo valor exato da obrigação é conhecido. Empenho
por estimativa, aquele utilizado na autorização das despesas cujo
valor não se pode determinar no momento da constituição da
obrigação; e o Empenho Global que é aquele utilizado para as
despesas cujo valor global do dispêndio é previamente conhecido,
mas que, por motivos de cláusulas contratuais ou outras decorrentes
da própria natureza da despesa, está sujeita ao parcelamento.”
(g.n.)
No caso presente, há o conhecimento prévio dos valores a serem
empenhados. Assim, o correto procedimento contábil para essas
despesas seria a emissão de empenho global com a respectiva
dedução orçamentária. A ausência desta emissão caracteriza
infringência ao artigo 61 da Lei 4.320/64 e consequente infringência
ao § 1º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Justificativas
Preliminarmente o defendente informou que o valor correto
homologado na licitação referente ao convite nº 03/2009 é de R$
10.160,00(dez mil cento e sessenta reais) e não o valor de R$
5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais), informado no relatório
de auditoria.
Adiante o defendente discordou da afirmação da auditoria,
alegando que o procedimento contábil adotado esta previsto na
Cláusula Terceira dos Contratos 07 e 09/2009, vez que, a intenção
era justamente resguardar tal reflexo, como se pode observar a
situação do convite 06/2009 (Distribuidora Centro Sul Ltda), o
montante licitado foi de R$ 23.137,60 (vinte e três mil cento e trinta
e sete reais e sessenta centavos) e o montante utilizado foi de R$
11.631,64(onze mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e
quatro centavos), e o Convite 03/2009 (C.P. França Cia Ltda- ME), o
montante licitado foi R$ 10.160,00(dez mil cento e sessenta reais)
e o montante utilizado foi de R$ 5.310,00(cinco mil trezentos e dez
reais). Assim, alegou o defendente que da mesma maneira que os
auditores racionaram que deixaria um falso orçamento a maior para
um futuro empenho neste caso deixaria um falso valor a pagar,
tendo que proceder a seu cancelamento em 31 de dezembro de
2009.
Entende o defendente que ainda é preciso considerar que o Poder
Legislativo é uma unidade do Orçamento Municipal e que tal dotação,
não seria utilizada para aquisições de outras unidades, uma vez que,
como acima comprovado, conseguiu reduzir o consumo estipulado
no Contrato Original.
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Continuou afirmando que no caso concreto, acima esclarecidos,
discorda que o valor do dispêndio era previamente conhecido, já
que, os valores dispendidos foram menores que o contratado
conforme procedimento licitatório.
Adiante alegou à fl. 618, que segundo a Lei 4.320/64, art. 60 § 3º,
diz que é permitido o empenho global de despesas contratuais e
outras, sujeitas a parcelamento, concretizando assim uma faculdade
da administração e não uma obrigação, uma regra a ser sempre
seguida.
Explicou que, no caso em tela, por se tratar de fornecimento de
material de consumo o dispêndio anual exato, sem variação, não era
previamente conhecido, podendo ser igual, menor ou até maior em
casos de aditivos contratuais.
Narrou o defendente que devido às observações acima citadas,
e somente para os casos de aquisição dessa natureza, prevista
em contrato a Câmara Municipal fez a opção por empenho de
acordo com a ordem de compra, expressamente em cláusula
contratual, evitando assim, um falso saldo de dotação e um falso
valor financeiro a pagar, atendendo plenamente ao § 1º, do art.
1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumentou ainda, que os
auditores transcreveram somente uma parte do artigo, analisando
somente a questão orçamentária, não analisando também o reflexo
financeiro de se empenhar um valor que não tenha o dispêndio real
previamente conhecido, conforme estabelece o dispositivo legal.
Conclui o defendente que desta maneira ficou demonstrado que
o procedimento adotado visou proteger a questão orçamentária
e financeira, não causando reflexos irreais nos demonstrativos
contábeis, e ainda, não caracterizou infringência aos artigos citados
pelos auditores. Citou que o mais importante é que não houve
nenhuma aquisição sem empenho prévio, o que geraria afronta ao
art. 60 da lei 4.320/64, que veda a realização de despesas sem
prévio empenho, e , o que se discutiu, foi à modalidade de empenho,
que discordou da interpretação dada pela auditoria.
Análise
O Relatório de Auditoria apontou que nas fichas financeiras dos
credores C.P França e Cia Ltda e Distribuidora Cento Sul Ltda foi
constatada a emissão de vários empenhos para uma mesma despesa,
cujo valor total era reconhecido previamente pela Administração,
e que essa prática evita a dedução total da despesa do saldo da
dotação orçamentária, deixando um falso orçamento a maior para
futuros empenhos e, assim, o comprometimento do equilíbrio
financeiro, o que contraria o art. 61 da 4.320/64 e também o §
1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que cria
riscos de comprometimento financeiro do ente público, além da real
capacidade orçamentária.
O defendente discordou da afirmação da auditoria, alegando que o
procedimento contábil adotado esta previsto na Cláusula Terceira
dos Contratos 07 e 09/2009, e que a intenção era justamente
resguardar o reflexo da despesa do saldo da dotação orçamentária.
O defendente observou que na situação do convite 06/2009
(Distribuidora Centro Sul Ltda), o montante licitado foi de R$
23.137,60 (vinte e três mil cento e trinta e sete reais e sessenta
centavos) e o montante utilizado foi de R$ 11.631,64(onze mil
seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), e o
Convite 03/2009 (C.P. França Cia Ltda- ME), o montante licitado foi
R$ 10.160,00(dez mil cento e sessenta reais) e o montante utilizado
foi de R$ 5.310,00(cinco mil trezentos e dez reais). Ainda acostou
aos autos cópia da parte dos contratos em onde consta (cláusula
terceira) que o regime de entrega será parcelado, de acordo com
a necessidade da administração, representada pela ordem de
compra (fls.700/707). Na sequencia, alegou o defendente, que da
mesma maneira que os auditores racionaram que deixaria um falso
orçamento a maior para um futuro empenho neste caso deixaria um
falso valor a pagar, tendo que proceder a seu cancelamento em 31
de dezembro de 2009.
O empenho, segundo muitos autores e estudiosos, pode ser
classificado nas seguintes modalidades:
Global: para despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento
com valor determinado, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 60
da lei nº 4.320/64;
Ordinário: para atender às despesas cujo montante seja previamente
conhecido e o pagamento deva ocorrer de uma só vez;
Por estimativa: deve ser feito por estimativa, o empenho da despesa
cujo montante não se possa determinar, de conformidade com o
parágrafo 2º do artigo 60 da lei nº 4.320/64.
E, conforme entendimento do TCU, em Licitações e Contratos,
Orientações e Jurisprudência,
“Nota de empenho é documento que prova o comprometimento de
verba orçamentária ou reserva de recursos em favor do contratado”.
De acordo com o tipo de despesa a realizar-se, o empenho pode ser
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ordinário, estimativo e global e se aplica a despesas:
ordinário – com valor exato, que devem ser liquidadas e pagas de
uma só vez;
estimativo – cujo montante não possa ser determinado durante o
exercício. O valor total da despesa e estimado, podendo ser liquidado
e pago em parcelas mensais, por exemplo;
global – contratuais e outras cujo valor total e conhecido, mas o
pagamento e efetuado em etapas ou parcelas etc, em conformidade
com o cronograma de execução previamente estabelecido.
Temos a considerar que, conforme apurado pela equipe de auditoria
e justificado pela defesa, no caso em tela, as despesas referemse ao convite 06/2009 (Distribuidora Centro Sul Ltda), contrato nº
09/2009 no valor total licitado de R$ 23.137,60 (vinte e três mil
cento e trinta e sete reais e sessenta centavos) e o Convite 03/2009
(C.P. França Cia Ltda- ME), contrato nº 07/2009 no valor total licitado
de R$ 10.160,00(dez mil cento e sessenta reais). Assim, observa-se
que são despesas de natureza contatuais e sujeitas a parcelamento
com valor determinado, o que em uma análise simples determinaria
o uso da modalidade de empenho global.
Não e demais destacar que é recomendável constar no instrumento
contratual o número da nota de empenho, visto que representa a
garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e
suficiente para atender a despesa objeto do contrato. Pois o empenho
importa deduzir seu valor da dotação adequada à despesa a realizar,
por força do compromisso assumido. E ainda, o ato de empenho
também cria para o órgão público a obrigação de pagamento,
garantindo ao fornecedor de bem, executor de obra ou prestador de
serviço, a segurança quanto à percepção da integralidade do valor
contratado.
Desta feita, cada empenho deve corresponder a uma despesa e,
na hipótese de não se exaurir na totalidade o valor bloqueado do
orçamento para o pagamento daquela despesa, o saldo do empenho
deve ser cancelado, para retornar à correspondente rubrica
orçamentária.
Quanto à alegação de que o montante utilizado nos contratos
foi significativamente menor, isso reflete uma deficiência no
planejamento financeiro orçamentário, quando da realização de
contratação pela Câmara Municipal, o que, justifica o apontamento
da equipe de auditoria, pois tal procedimento cria riscos de
comprometimento financeiro, além de não evidenciar a real
capacidade orçamentária do ente público. Fato este que contraria o
§ 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal:
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições [...]. (g.n.)
Destaca-se que, tal dispositivo tem por finalidade resguardar a
própria Administração com relação ao equilíbrio das contas públicas
e consequentemente sua capacidade de quitar suas obrigações no
futuro.
O defendente alegou em sua defesa, que somente para os casos de
aquisição dessa natureza, prevista em contrato a Câmara Municipal
fez a opção por empenho de acordo com a ordem de compra,
expressamente em cláusula contratual, evitando assim, um falso
saldo de dotação e um falso valor financeiro a pagar, atendendo
plenamente ao § 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E ainda justificou alegando que Poder Legislativo é uma unidade
do Orçamento Municipal e que tal dotação, não seria utilizada
para aquisições de outras unidades, uma vez que, como acima
comprovado, conseguiu reduzir o consumo estipulado no Contrato
Original.
Impõe ressaltar que da leitura dos contratos (fls.700/707),
depreende-se que as aludidas cláusulas contratuais preveem que os
valores contratados foram fixos, sendo apenas o regime de entrega
parcelado (de acordo com a emissão da ordem de compra), o que
evidencia no mínimo, que a administração se equivocou quanto
à modalidade de empenho aplicada ao caso concreto. Uma vez
que, para o tipo de contratação em tela, não se aplica a exceção
prevista na Lei nº 8.666/1993, que dispões que para casos em que
o instrumento de contrato for facultativo haverá a possibilidade de
substituí-lo pela nota de empenho de despesa hipótese em que o
empenho representa o próprio contrato.
Evidente que este tipo de irregularidade, em regra, pode criar
riscos de comprometimento financeiro, além de não evidenciar a
real capacidade orçamentária do ente público, o que dá ensejo à
responsabilização do gestor público, todavia, considerando que os
contratos já foram concluídos e que não foi relatado pela equipe
de auditoria a ocorrência de prejuízo ao erário, assim, afasta-se a
irregularidade, e sugere-se determinação à gestão atual da Câmara
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Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que ao emitir notas de
empenho, proceda a correta caracterização do instrumento, dentre
as modalidades “global”, “estimativo” e “ordinário”; reservando
o primeiro para despesas contratuais, sujeitas a parcelamento,
conforme o disposto no art. 60, § 3º, da Lei n.º 4.320/1964.
4.7 Pagamento de 13º salário aos vereadores.
Base Legal: Art. 39, § 4º da Constituição Federal.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 7 da ITI
955/2010:
[...]
Verificou-se o pagamento de 13º salário aos membros da Câmara
Municipal, conforme consta em folha pagamento exclusiva para
esse estipêndio no valor total de R$ 60.642,42, contrariando literal
disposição constitucional, expressa no parágrafo 4º do art. 39 da
Constituição Federal.
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Vale destacar que o Parecer-Consulta TCEES 09/2005 sustenta
entendimento sobre a exclusão dos que exercem mandato eletivo e
são remunerados por subsídio, à percepção de 13º salário e férias.
Assim, entendemos que deve ser ressarcido ao erário municipal
o valor integral pago de R$ 60.652,42 (sessenta mil seiscentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), equivalente a
31.475,05 VRTE’s.
Justificativas
Acerca do pagamento de 13º salário aos vereadores da Câmara
Municipal, o defendente apresentou entendimentos doutrinários,
súmulas e entendimento de outros Tribunais de Contas, que seguem
citados:
Súmula nº 207, do STF, que diz que, “as gratificações habituais,
inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas,
integrando o salário”.
O doutrinador José Rubens Costa, assevera que o art. 39, §4º da
CF/88 não impede a decomposição da remuneração dos agentes
políticos em mais de doze parcelas anuais, pois a figura do “subsídio
fixado em parcela única” serve apenas para atribuir um valor
numérico como renumeração de agente político, para observância
de teto máximo do subsídio de todos os agentes políticos e dos
servidores públicos (art.37, XI da CF).
Também leciona Alcimar Lobato da Silva, “o 13º salário, previsto no
art. 7º VIII da CF/88 é um direito concedido a todos os trabalhadores
e servidores públicos, latu sensu, alcançado desta forma os agentes
políticos, até porque a leitura dos direitos fundamentais deve ser
ampliativa e não restritiva”.
No mesmo sentido, disse que, muitos Tribunais de Contas comungam
deste entendimento, de que é permitido o recebimento do 13º
subsídio por parte dos detentores de mandato eletivo desde que
previsto em norma regulamentadora do subsídio e observado tais
princípios e limites.
Súmula nº 91 do TCE/MG, que diz que “o pagamento do 13º salário
ao agente político, somente se legitima através de lei votada na
legislatura anterior para produzir efeito no subsequente, tendo em
vista o principio da anterioridade constante do inciso V, do art. 29
da CF/88.
Argumentou que o conceito de agente político não é pacifico na
doutrina administrativa. Celso Antônio Bandeira de Melo e José
Antônio Carvalho Filho seguem linha restritiva na conceituação,
manifestando-se no sentido de que ela abrange apenas os chefes
do Poder e seus auxiliares direitos, ministros e secretários estaduais
e municipais, e os membros das Casas Legislativas. Contrariando,
Hely Lopes Meyrelles, amplia a categoria dos agentes políticos,
ensinando que estão inseridos nesta qualificação, além dos citados
anteriormente, também os “membros do ministério público
(Procuradores da República e da Justiça, Promotores e Curadores
Públicos); os membros de Tribunais de Contas (ministros e
conselheiros); os representantes diplomáticos e demais autoridades
que atuem com independência funcional no desempenho de
atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas
ao quadro do serviço público”.
Continuou alegando que no âmbito Estadual, os Deputados Estaduais
recebem 13º salário (lei nº 7.456/2003c. c. Lei nº 8.520/2006)
Também os promotores e juízes. No plano Federal, o Presidente da
República, o Vice-Presidente, os Ministros de Estado, os Membros
do Congresso Nacional, da Magistratura, do Tribunal de Contas da
União e de integrantes do corpo diplomático igualmente fazem jus,
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no mês de dezembro de cada ano a importância correspondente ao
13º salário.
Adiante, o defendente argumentou que a aplicação da lei não pode
ser diferenciada, respeitando-se o princípio da isonomia. Pois se
Vereadores, agentes políticos, não podem receber o benefício do 13º
salário, tampouco poderão recebê-los os demais agentes políticos,
sejam municipais, estaduais ou federais. E concluiu que o pagamento
do 13º salário aos vereadores do Cachoeiro de Itapemirim, tem
previsão legal (Resolução nº 190/2008) e constitucional. (anexos:
Lei nº 7.456/2003, lei 8.520/2007 e Resolução nº 190/2008).
Análise
Versa o item sobre a irregularidade quanto ao pagamento de 13º
salário aos membros da Câmara Municipal, a equipe de auditoria
apontou que tais pagamentos contraria a literal disposição
constitucional, expressa no parágrafo 4º do art. 39 da Constituição
Federal. E ainda o previsto no Parecer-Consulta TCEES 09/2005,
vigente à época, que sustentava entendimento sobre a exclusão dos
que exercem mandato eletivo e são remunerados por subsídio, à
percepção de 13º salário e férias.
Considerando os argumentos da defesa, destaca-se que em pesquisa
à jurisprudência desta Corte de Contas, pode-se observar que, com
base no disposto no PARECER/CONSULTA TC-002/2011, entendeu o
Plenário desta Corte pela possibilidade de concessão da gratificação
natalina condicionada à observância aos princípios da legalidade e
da anterioridade e aos limites constitucionais, conforme disposto
adiante:
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO A VEREADORES
- POSSIBILIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE E AOS LIMITES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2963/2009,
em que o Presidente da Câmara Municipal de Castelo no exercício de
2009, Sr. Gerson Antônio Piassi, formula consulta a este Tribunal,
nos seguintes termos: 1) É possível o pagamento de décimo terceiro
subsídio aos edis?
2) Se possível, em que termos isso é possível, ou seja, quais seriam
os requisitos a serem observados para que tal pagamento seja
considerado lícito?
3) Igualmente, se tais requisitos foram observados na legislatura
passada, seria lícito também pagar aos edis da legislatura passada
este direito, desde que não alcançado pela prescrição?
4) Em todos esses casos, é necessária a prévia previsão legal?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada, na forma estabelecida pelo
Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XVII, da Lei
Complementar nº 32/93.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de março de
dois mil e onze, por maioria, preliminarmente, conhecer da presente
consulta para, no mérito, respondê-la nos termos do voto condutor
do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto subsidiado pelo voto
do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, abaixo transcritos:
Voto Condutor do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
“Solicitei vistas destes autos, da relatoria do Excelentíssimo
Conselheiro Elcy de Souza, cujo objeto é uma Consulta formulada
pelo Sr. Gerson Antônio Piassi, Presidente da Câmara Municipal de
Castelo indagando sobre a possibilidade de pagamento de décimo
terceiro subsídio aos Vereadores.
Seguindo seus trâmites regulares, a presente Consulta foi
encaminhada à 8ª Controladoria Técnica que elaborou o Parecer/
Consulta nº 8/2010 manifestando-se no sentido da impossibilidade
do pagamento da gratificação natalina aos agentes políticos,
ainda que exista lei autorizativa, uma vez que não encontra
amparo no texto constitucional, ou seja, a Constituição Federal
não excepcionou seu pagamento em detrimento da norma que
determina a parcela única. Para corroborar seu entendimento, a
8ª Controladoria Técnica citou precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, São Paulo, Mato
Grosso do sul e Rio Grande do Sul. A Controladoria Geral Técnica
manifestou-se ás fls. 21/22 e ponderou que existe outra corrente,
em sentido oposto à adotada pela 8ª Controladoria Técnica, ou
seja, pela possibilidade de pagamento de 13º subsídio aos agentes
políticos. Citou para tanto julgados do STJ: Resp 837.188/DF e AgRg
no Resp 742.171/DF. Asseverou que em ambos os julgados há o
entendimento de que, em razão da não aplicação do art. 39, § 3º,
da CF aos agentes políticos, o pagamento do 13º subsídio somente
é possível quando houver expressa autorização legal. E na mesma
linha de entendimento os Tribunais de Contas dos Estados do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e de Minas Gerais, acrescentando
que, no caso dos vereadores, deverá ser respeitado o princípio
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da anterioridade, além de observados os limites constitucionais
pertinentes (art. 29, incisos VI e VII; art. 29-A, caput e § 1º, CF).
Em razão da possibilidade de entendimentos diversos acerca do
tema, o Relator enviou os autos ao Ministério Público de Contas
para emissão de parecer. Através do Parecer nº 5696/2010, da lavra
do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público
Especial de Contas manifestou-se no sentido da “impossibilidade do
pagamento de décimo terceiro salário a exercentes de mandatos
eletivos, dentre os quais incluem-se os vereadores”. O eminente
Relator proferiu voto acompanhando entendimento exarado pela 8ª
Controladoria Técnica e pelo Ministério Público de Contas no sentido
da impossibilidade do pagamento do 13º subsídio aos vereadores.
Posiciono-me em divergência do voto do Relator e passo a expor
minhas razões de voto. Manifesto meu entendimento no sentido de
que o 13º salário é um direito social constitucionalmente garantido,
e não sendo inviável seu pagamento aos ocupantes de cargos
eletivos. Sem dúvida, sua instituição deve seguir os ditames do
artigo 29, V e VI da Constituição Federal, (subsídios fixados por lei
e obedecendo o princípio da anterioridade) que, a meu entender,
não inviabilizam o direito debatido, mas apenas regulamentam sua
instituição. Entendo que a remuneração dos ocupantes de cargo
eletivo é realizada através de subsídio, fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, tal
como determinado pela Constituição Federal em norma reproduzida
na Carta Estadual. Contudo, não verifico a disposição expressa no
sentido de que não possam ser estendidos aos agentes políticos
direito garantido aos servidores ocupantes de cargo público,
dentre eles o décimo terceiro salário. A meu ver, o décimo terceiro
salário não constitui acréscimo na remuneração, de forma a incidir
a vedação constitucional. Sobre o tema, discorre Hely Lopes
Meirelles: “Já vimos que os servidores públicos são estipendiados
por meio de vencimento. Além dessa retribuição estipendiária,
ainda, receber outras parcelas em dinheiro, constituídas pelas
vantagens pecuniárias a que fizerem jus, na conformidade das leis
que as estabelecem. Neste tópico, veremos a natureza e efeitos das
vantagens pecuniárias, bem como as espécies e modalidades em que
geralmente se repartem. Vantagens pecuniárias são acréscimos de
estipêndio do servidor, concedidas a título definitivo ou transitório,
pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo
desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das
condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou,
finalmente, em razão das condições pessoais (propter personam).
As duas primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais
de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a
categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações
pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária,
mas se apresentam com características próprias e efeitos peculiares
em relação ao beneficiário e à Administração” (MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros,
21ª edição, 1996, p.408). Penso que a verba em estudo tem a
natureza de salário, tanto que assim denominada no art. 7º, VIII,
da Constituição Federal. Neste ponto, destaco que não há na
Constituição a determinação do pagamento de 12 subsídios anuais
aos vereadores, sendo possível, ao meu ver, o pagamento do 13º,
desde que autorizado por lei e obedecidos os limites impostos.
Vale ressaltar que são quatro os limites impostos pala Constituição
Federal que deverão ser observados quando do pagamento dos
subsídios dos vereadores, são eles: O primeiro é o constante do
art. 29, VI, da Constituição, que divide os Municípios brasileiros
em 6 (seis) faixas populacionais. Fixa um limite remuneratório
proporcional ao subsídio dos Deputados Estaduais, desde a faixa de
Municípios com dez mil até Municípios com mais de quinhentos mil
habitantes, estabelecendo respectivamente desde 20 % (vinte por
cento) até 75% (setenta e cinco por cento) como teto dos subsídios
dos Vereadores. A segunda limitação é a prevista no inciso VII do
art. 29 da CF/88, segundo o qual a despesa com a remuneração
dos Vereadores não pode ultrapassar 5% (cinco por cento) da
receita de cada Município. A terceira limitação consta do art. 29-A
da CF/88, onde diz que o total da despesa da Câmara Municipal,
“incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior”, seguindo os referidos percentuais, indicados nos
incisos I a IV. A quarta limitação está no § 1º daquele mesmo art.
29-A, segundo o qual a Câmara Municipal “não gastará mais que
setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o
gasto com o subsídio de seus Vereadores. Vale ressaltar, ainda, que
deve ser observada, a limitação que a Lei de Responsabilidade Fiscal
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impõe ao Legislativo Municipal para a despesa total com seu pessoal
(incluídos os Vereadores) – art. 20, inc. III, a, combinada com o art.
18 e com o art. 2º, inc.
IV, da LC nº 101/2000. Ao final, concluo meu raciocínio, sintetizando
que o ordenamento jurídico vigente assegura de forma clara a
legitimidade da concessão do décimo terceiro salário aos agentes
políticos municipais, devendo para tanto serem observados os
requisitos constitucionais e infraconstitucionais abordados, ou seja,
a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior,
em atendimento ao princípio da anterioridade, e, no caso dos
Vereadores, a observância aos limites constitucionais referentes
ao total da despesa do Legislativo Municipal e ao subsídio dos
Vereadores (art. 29, VI e VII, art. 29-A, caput, e art. 29-A, §1º, da
CR/88) e aos limites impostos pela Lei 101/2000 (art. 20, inc. III, a,
combinada com o art. 18 e com o art. 2º, inc. IV). É como VOTO.”
Voto do Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel: Cuida-se de
[...] Analisando a questão, percebo que é um tema muito debatido
no âmbito doutrinário e jurisprudencial, pois abarca entendimentos
antagônicos em diversos aspectos, conforme disposições elencadas
pelos meus pares. Contudo, antes de me posicionar sobre o tema,
quero tecer sucintas considerações que me levaram ao meu
convencimento: 1 – O § 4º do art. 39 da Constituição Federal,
introduzido pela Emenda nº 19/98, ao dispor que o membro de
Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado
e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, tem como
escopo corrigir distorções ocasionadas pelos termos “vencimento”
e “remuneração”, visando tornar mais clara a conceituação dos
salários dos agentes públicos elencados. Desta forma, verifico que
a emenda constitucional nº 19/98 não vedou a fixação de décimo
terceiro salário aos agentes políticos, que são aqueles que formam
a vontade do Estado, que estão na chefia de cada um dos poderes.
Ressalto, que o fato de ter o trabalho remunerado por subsídio, não
impede ao agente político de receber a gratificação natalina, visto
que, não há natureza remuneratória na referida gratificação, ou seja,
não integra a remuneração, chamada agora de subsídio. Ademais,
em uma leitura garantista da Constituição Federal, entendo por
força do inciso VIII do art. 7º, que o direito a percepção da décima
terceira parcela salarial foi concedida a todos os “trabalhadores” e
servidores públicos civis, o que alcança os agentes políticos, pois
a análise dos direitos fundamentais deve ser realizada de forma
ampliativa e não restritiva. 2 - Cumpre trazer posição do STJ, que
no Recurso Especial nº 801.160/DF, dentre outras manifestações
neste mesmo sentido, entendeu que aos agentes políticos poderão
ser conferidos direitos sociais como o décimo terceiro salário,
desde que haja expressa autorização em lei. Na mesma linha de
entendimentos, segue o STF, porém ainda não proferiu decisão
definitiva de mérito quanto à dissensão ora enfrentada. Ante o
exposto, peço vênia ao eminente Relator, para discordar do seu
entendimento e acompanho o Conselheiro Sérgio Aboudib, no sentido
de responder positivamente ao pagamento da parcela referente ao
décimo terceiro salário aos membros do Poder Legislativo Municipal,
com as ressalvas elencadas em seu respeitável voto, tais como,
a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior,
em atendimento ao princípio da anterioridade, e a observância aos
limites constitucionais, referentes ao total de despesa do Legislativo
Municipal.”
Vencido o Conselheiro Elcy de Souza que, acompanhando o
entendimento da 8ª Controladoria Técnica e da Procuradoria
Especial de Contas, votou pela impossibilidade de pagamento de
décimo terceiro salário aos vereadores municipais.
[...]
Ante o exposto, corroborando do entendimento da Área Técnica e
do Parecer do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que
este Plenário CONHEÇA da presente CONSULTA, para, no mérito,
responder ao Sr. Gerson Antônio Piassi, Presidente da Câmara
Municipal de Castelo, nos termos das manifestações exaradas
pela 8ª Controladoria Técnica e pelo Ministério Público Especial de
Contas, subsidiados pelo presente Voto e encaminhando cópias ao
Consulente.”
Presentes à sessão plenária da apreciação os Srs. Conselheiros
Umberto Messias de Souza, Presidente, Elcy de Souza, Relator,
Marcos Miranda Madureira, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José
Antônio Almeida Pimentel e os Conselheiros em Substituição Marco
Antonio da Silva e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr.
Domingos Taufner, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 03 de março de 2011.
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Não obstante, merece destaque que se trata de questão ainda
pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal que, ao
apreciar o Recurso Extraordinário nº 650.898, em que se enfrenta a
controvérsia quanto ao pagamento de gratificação de férias, décimo
terceiro salário e verba indenizatória a agente político detentor
de mandato eletivo. Em sede de pronunciamento preliminar,
foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional
suscitada. Dessa forma, a decisão final de mérito a ser proferida
naqueles autos, ainda pendente, se aplicará às instâncias inferiores,
em casos idênticos.
Deve-se também esclarecer que a existência do Parecer em
Consulta 02/2011 constitui prejulgamento da tese, e não do fato
ou caso concreto. Conforme previsto na Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES):
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
[...]
§ 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e constitui
prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto.
§ 5º Não obstante a existência de prejulgado sobre matéria objeto
de consulta poderá o Tribunal de Contas alterar ou revogar parecer
em consulta anterior pela maioria absoluta de seus membros (g.n.).
Como visto a possibilidade de se conceder décimo terceiro
salário aos agentes políticos municipais está ainda pendente de
entendimento pacífico, porém no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado, o enunciado do Parecer Consulta 02/2011, considera
possível o pagamento da parcela referente ao décimo terceiro
salário aos membros do Poder Legislativo Municipal, condicionado
à observância aos princípios da legalidade da anterioridade e aos
limites constitucionais e legais.
Resta-nos, então, enfrentar a questão acerca da Legalidade da
Resolução Municipal nº 190/2008, para tratar da matéria.
Quanto ao tema, é importante considerar vários aspectos, dentre
eles destacamos:
A previsão constitucional de que a matéria deverá observar os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica. Assim, trazermos
a colação o previsto na Lei orgânica e no Regimento Interno do
Município de Cachoeiro de Itapemirim:
Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim:
Art. 42 – Compete privativamente à Câmara Municipal:
[...]
VII – fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, em cada legislatura, para vigorar na seguinte, sujeita
aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários, tendo
em vista a legislação federal e os recursos financeiros do Município;
[...]
Art. 53 – Os decretos legislativos e as resoluções serão elaborados
na forma prescrita no Regimento Interno da Casa.
Assim, prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal:
Art. 9º - Compete à Mesa:
I - propor projetos de resolução que:
a) criem, modifiquem ou extinguam cargos, empregos ou funções
da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, os quais, em
consonância com o Art. 37, alínea XII da Constituição Federal, não
poderão ultrapassar o valor máximo dos subsídios mensais fixados
para os Vereadores, a fim de que não sejam ultrapassados os limites
impostos pela EC nº19 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal);
b) fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito e dos Vereadores,
e a verba de representação do Vice-Prefeito e do Presidente da
Câmara, obedecido o inciso VII do art. 42 da LOM;
[...]
Art. 133 – Os projetos de resolução destinar-se-ão a regular
matérias de caráter político ou administrativo de competência
privativa da Câmara e assuntos de sua economia interna, com
efeitos exclusivamente internos.
Parágrafo único – Aplicar-se-ão aos projetos de resolução as normas
específicas aos decretos legislativos.
A previsão constante do mesmo dispositivo constitucional quanto
à observação obrigatória do que dispõe a constituição Federal, in
verbis:
Art. 29
V
- subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III,
e 153, § 2º, I;
VI
- o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente,
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observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites
máximos:
Art. 37
X
- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;
39, § 4º
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Verifica-se, pois, que o art. 29, VI, em momento algum exclui a
regra legal instituída no artigo 37, X, da CRF/88 para a fixação
de subsídios de vereador. Em seu conteúdo, resta tão somente
demonstrada a preocupação de que as Câmaras Municipais, por
ocasião da fixação de subsídios, observem as demais disposições
da constituição.
Nesta esteira de entendimento, as alterações legais não tem o
condão de invalidar todas as regras intrinsicamente vinculadas
ao artigo 29, VI, da CRF/88 que igualmente, tratam da fixação de
subsídio. Deste modo, impõe externar entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
“A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da
Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas
na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem
como na CF.” (RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento
em 22-2-2011, Segunda Turma, DJE de 15-3-2011.)
Porém, não é demais acrescentar a colação outro entendimento
acerca da matéria em questão, do mesmo Supremo Tribunal Federal,
que, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
3.306/2011, entendeu irregular a fixação de subsídios por meio de
resolução da Câmara Distrital, conteúdo que se aplica, integralmente
e pelos mesmos fundamentos, às Câmaras Municipais:
As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido
formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto
constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade,
por violação aos arts. 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da CF.” (ADI 3.306,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-3-2011, Plenário, DJE
de 7-6-2011.) (g.n.)
Por fim, consideramos pertinente trazer a colação entendimentos de
outros Tribunais de Contas ao enfrentarem a matéria:
Resolução Consulta nº 20/2012 –TP do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso:
Ementa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
CONSULTA. REEXAME DE TESE PREJULGADA. REVOGAÇÃO DO
ACÓRDÃO Nº 328/2005. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VEREADOR.
FIXAÇÃO. FORMA. RESOLUÇÃO OU DECRETO LEGISLATIVO.
MANUTENÇÃO DO ATO NORMATIVO ANTERIOR, EM CASO DE
NÃOFIXAÇÃO:
1) Os subsídios dos vereadores podem ser fixados por Resolução
ou Decreto Legislativo, conforme dispuserem as normas municipais,
tendo em vista que a Constituição Federal dispõe que os subsídios
dos vereadores serão fixados pelas respectivas Câmaras Municipais
(artigo 29, inciso VI). 2) Os subsídios dos vereadores deverão
ser fixados em cada legislatura para a seguinte. Quando isso não
ocorrer, é válido o ato normativo que fixou os subsídios para a
legislatura anterior.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 15.6744/2012.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
dos artigos 1º, inciso XVII, 48 e 49, todos da Lei Complementar nº
269/2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso) e dos artigos 29, inciso XI, e 81, inciso IV, da Resolução nº
14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso), resolve por unanimidade, acompanhando o voto do
Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº
3.697/2012 do Ministério Público de Contas, em revogar o Acórdão
nº 328/2005, e responder ao consulente que: 1) os subsídios dos
vereadores podem ser fixados por Resolução ou Decreto Legislativo,
conforme dispuserem as normas municipais, tendo em vista que a
Constituição Federal dispõe que os subsídios dos vereadores serão
fixados pelas respectivas Câmaras Municipais (artigo 29, inciso VI);
e, 2) os subsídios dos vereadores deverão ser fixados em cada
legislatura para a seguinte. Quando isso não ocorrer, é válido o ato
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normativo que fixou os subsídios para a legislatura anterior;
[...] O inteiro teor desta decisão está disponível no site: www.tce.
mt.gov.br.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Consulta
nº 796.063
Ementa: CONSULTA – MUNICÍPIO – 13º SALÁRIO – DIREITO SOCIAL
CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ECRETÁRIOS MUNICIPAIS –
AUTORIZAÇÃO NORMATIVA – PAGAMENTO AOS VEREADORES
– REGULAMENTAÇÃO POR LEI OU RESOLUÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – BASE DE CÁLCULO
DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DETENTOR DE CARGO EFETIVO – CONFORMIDADE COM SISTEMA
REMUNERATÓRIO – VEDAÇÃO DA PERCEPÇÃO CUMULATIVA.
1. É legítimo o pagamento de 13º salário a Prefeito, Vice-Prefeito e
secretários municipais, desde que haja autorização normativa, por
meio de lei municipal, editada em consonância com o inciso V do
art. 29 da CR/88.
2. É devido o pagamento de 13º salário a Vereadores, desde que
haja regulamentação por lei ou resolução, observados o princípio da
anterioridade e os limites constitucionais previstos nos arts. 29, VI
e VII, 29-A, caput e § 1º, da CR/88.
[...]
Conclusão: em face de todo o exposto, respondo às indagações do
consulente nos seguintes termos:
1) podem os agentes políticos municipais perceber gratificação
natalina, desde que:
a) em relação ao pagamento ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais, haja adequada autorização normativa por meio de lei da
Câmara Municipal, editada em consonância com o inciso V do art.
29 da CR/88;
b) no tocante ao pagamento aos vereadores, haja devida
regulamentação, que pode se dar por meio da edição de lei ou
de resolução da Câmara Municipal, conforme entendimento
prevalecente desta Corte, nos termos da Consulta nº 803.574,
observado o princípio da anterioridade e os limites constitucionais
previstos nos arts. 29, VI e VII, 29-A, caput e § 1º, da CR/88.
[...] O inteiro teor desta decisão está disponível no site: www.tce.
mg.gov.br.
O TCE-SP, com base numa questão enfrentada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
125.269.0/9-00 (2006), afirma que, por se tratar de ato interna
corporis, que normatiza matéria de competência específica da
Câmara, a Resolução é a espécie legislativa apropriada à fixação
do subsídio do Edil, admitindo-se a lei somente se assim estiver
previsto na Lei Orgânica do Município.
Deste modo, observa-se que o tema é controverso, porém ao ser
enfrentado pelos Tribunais de Contas acima destacados, prevaleceu
o entendimento pela sua legalidade, quando observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei orgânica, tendo em vista que a
Constituição Federal dispõe que os subsídios dos vereadores serão
fixados pelas respectivas Câmaras Municipais (artigo 29, inciso VI).
Em verdade, resta evidenciado que, quanto à fixação dos subsídios e
a consequente concessão do décimo terceiro subsídio a vereadores
através de resolução da câmara de vereadores, o entendimento
ainda não está consolidado.
Contudo, é bom lembrar que este Tribunal não tem ainda uma
jurisprudência consolidada sobre o tema, nem editou, nos termos
dos artigos 187 e seguintes do Regimento Interno, prejulgados que
servem de alicerce para súmulas jurisprudenciais.
Por todo o exposto, considerando os delineamentos da matéria e
ainda, que o caso em tela aborda tema desprovido de entendimento
pacífico por esta Corte de Contas, mantém-se a irregularidade.
4.8 Ausência de Controle Interno.
Base Legal: Artigo 70 da CF/88 e artigo 70 da Constituição do
Estado do ES
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 8 da ITI
955/2010:
[...]
A Equipe de Auditoria constatou a inexistência de lei instituidora
de sistema de controle interno no poder legislativo, contrariando
o comando contido nos artigos 70 da Constituição Federal e 70 da
Constituição do Estado do Espirito Santo.
Justificativas
Quanto à inexistência de lei instituidora de sistema de controle interno
no poder legislativo, o defendente justificou que, a Câmara Municipal
vem buscando a cada dia um aperfeiçoamento e uma qualificação
administrativa, para alcançar uma excelência no trato das coisas
públicas. E que a partir do biênio 2009/2010, vem passando por
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diversas modificações, e está investindo na qualificação do quadro
de servidores, visando um futuro afinado com os princípios basilares
que movem a administração pública. Informou ainda que uma das
medidas coroadas para alcançar este aperfeiçoamento, foi a criação
da Central de Controle Interno, que surgiu através da Resolução nº
230 de 27 de abril de 2010 (anexa), artigo. 12 e parágrafos e assim,
será estruturado no exercício de 2011.
Análise
Cuida o presente tópico da ausência de controle interno na Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O sistema de controle interno
está previsto constitucionalmente e compreende a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto
à legalidade, legitimidade e economicidade, levadas a efeito em
toda a Administração direta e indireta, por força dos artigos 70 e 74
da Constituição Federal, do artigo 70 da Constituição do Estado do
Espirito Santo e do art. 54 da Lei orgânica do Município de Cachoeiro
de Itapemirim, que dispõe acerca da necessária atuação do controle
interno na fiscalização municipal.
Oportunizada defesa, o justificante alega que providências já foram
tomadas, e que a Câmara Municipal vem buscando a cada dia um
aperfeiçoamento e uma qualificação administrativa, para alcançar
uma excelência no trato das coisas públicas. Acostou aos autos cópia
da Resolução nº 230 de 27 de abril de 2010, qual consta no artigo
12 e parágrafos a criação da Central de Controle Interno. Informou
ainda, à época que o mesmo seria estruturado no exercício de 2011.
Destaca-se que, o Relatório de Auditoria em análise refere-se ao
exercício de 2010, período financeiro em que o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo optou através da Resolução nº 227/2011, por
orientar os jurisdicionados quanto à necessidade de implementação
do controle interno, nos moldes do que dispõe os artigos 70 e 74 da
Constituição Federal e o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.
Remetendo-nos à Resolução TC 227/2011, vê-se que foi assinado
o prazo de seis meses, a partir de 05/09/2011 (data da última
republicação no Diário Oficial), para a implantação do sistema de
controle interno, sob pena de serem julgadas as contas ou de ser
emitido parecer prévio contrário à sua aprovação, conforme art. 2º
vejamos:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios
do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de
controle interno, que o façam no prazo de 6 (seis) meses a contar
da publicação desta Resolução, mediante lei específica, observando
as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo
anterior.
Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a
emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo
das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal.
Posteriormente, novo prazo foi concedido até agosto de 2013,
através da Resolução TC nº 257/2013, que alterou o art. 2º da
Resolução TC nº 227/2011. No entanto, a fixação do referido prazo
por Resolução não exime à Administração da observância dos artigos
70 e 74, da Constituição Federal, advindos desde 05/10/1988, bem
como o artigo 59, da Lei Complementar Federal 101/2000, conforme
ressalta o art. 14, da Resolução TC 227/2011:
Art. 14. Os prazos estabelecidos, nesta Resolução, para
implementação do sistema de controle interno não eximem os
Poderes e Órgãos, referidos no caput do art. 3º, de observarem a
legislação vigente na execução das respectivas atividades.
Nesse sentido, afasta-se a irregularidade.
5 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
5.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 28/2010 na
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativo ao exercício
de 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
5.1.1 Ausência de Instrução Processual (item 2.1 desta ITC)
Base Legal: Artigo 38, caput, da Lei 8.666/93.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal.
5.1.2 Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de Edital e Contratos
(item 2.2 desta ITC)
Base Legal: Art. 38 parágrafo único da Lei 8.666/93.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal.
5.1.3 Ausência de Repetição do Convite (item 2.5 desta ITC)
Base Legal: Artigo 3º e ao artigo 22, §7º, ambos da Lei 8.666/93.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal.
5.1.4 Pagamento de 13º salário aos vereadores (item 2.7 desta ITC)
Base Legal: Art. 39, § 4º da Constituição Federal.
Responsável: David Alberto Lóss - Presidente da Câmara Municipal.
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o
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valor integral pago de R$ 60.652,42 (sessenta mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), equivalente a
31.475,05 VRTE’s.
5.2. Ressalta-se que, durante a tramitação do presente processo,
foi editada por esta Corte de Contas a Resolução TC 220/2010,
que alterava o artigo 109 do Regimento Interno e determinava a
tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual
e dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria
e outros.
Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de
Contas, tendo como base o inciso I do art. 59 da Lei Complementar
32/93, julgar REGULARES as contas apresentadas pelo responsável,
senhor David Alberto Lóss, Presidente da Câmara de Cachoeiro de
Itapemirim e, com base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe
quitação, o que está consubstanciado no ACÓRDÃO TC-056/2011,
proferido nos autos do processo de Prestação de Contas TC
2461/2010.
Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi revogada pela
Resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos
de Prestação de Contas Anual, aos quais, à exceção das contas dos
executivos estadual e municipais, são apensados os relatórios de
auditoria (e outros) para fins de julgamento das contas, que no nosso
sentir, a partir da edição da pré-falada Resolução, significa que se
tenha em foco, no momento do julgamento, toda a completude do
universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os resultados
da análise do balanço anual, do exame dos balancetes mensais, das
auditorias realizadas, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais
demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício em
exame.
Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno desta
Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão
anteriormente proferido, substituindo-o, como se vê no Acórdão TC
451/2011 no processo TC 2468/2010 de Prestação de Contas da
Junta Comercial do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no
processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa
Leopoldina, tendo em vista a superveniência da Resolução TC
226/2011.
5.3. Diante de todo o exposto, pelos elementos constantes dos
presentes autos, considerando as irregularidades que aqui se
apresenta, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC
182/02, conclui-se opinando por:
5.3.1. Preliminarmente:
5.3.1.1. Tornar insubsistente o Acórdão TC-056/2011 que julgou
as contas do senhor David Alberto Lóss, Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, do exercício de 2009;
5.3.1.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
David Alberto Lóss, Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo
a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93;
5.3.1.3. Julgar irregulares as contas do senhor David Alberto Lóss
- Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim no
exercício de 2009, em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.4 condenando ao
ressarcimento no valor de R$ 60.652,42 (sessenta mil, seiscentos
e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), equivalente a
31.475,05 VRTE’s, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
5.3.2. Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012, à gestão atual da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:
5.3.2.1 Que publique tempestivamente o resumo do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial.
5.3.2.2 Que doravante a execução dos contratos sejam acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, em cumprimento ao artigo 67, caput, da Lei 8.666/93;
5.3.2.3 Que ao emitir notas de empenho, proceda a correta
caracterização do instrumento, dentre as modalidades “global”,
“estimativo” e “ordinário”; reservando o primeiro para despesas
contratuais, sujeitas a parcelamento, conforme o disposto no art.
60, § 3º, da Lei n.º 4.320/1964.(...)”
- Parecer do Ministério Público “(...) II - ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA
Denota-se dos autos que as contas em exame encontram-se
maculadas de graves irregularidades, por violação a princípios de
direito administrativo, tal como o da legalidade.
Para evitar repetições desnecessárias, ante à completude da ITC
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1796/2013, tecem-se apenas argumentos adicionais, conforme
segue. Sublinhe-se que utilizaremos a numeração da ITC.
4.1 Ausência de instrução Processual (item 1 da ITI 955/2010)
Aponta o Relatório de Auditoria, nos procedimentos administrativos
listados nas fls. 725/726, a ausência de autuação, registro de
protocolo, numeração de folhas, autorização respectiva e indicação
do recurso próprio para a despesa.
Ao que parece, houve, por parte do responsável, equívoco na
interpretação da lei, pois ao determinar que o procedimento de
licitação fosse devidamente autuado, protocolado e numerado, o
caput do art. 38 exigiu tanto a organização dos documentos em
autos quanto a numeração de suas páginas de forma sequencial.
Dessarte, há todo um procedimento que deve ser fielmente
observado pelo responsável.
Sobre o tema, leciona Jessé Torres Pereira Junior:
Os autos do processo administrativo da licitação devem receber
tratamento formal idêntico aos do processo judicial. Serão
autuados (capeados, com a respectiva identificação), protocolado
e numerados (em sequência crescente, correspondendo a capa ao
número 1) (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das
Licitações e Contratações da Administração Pública. 6. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 38).
Desse modo, as manifestações do gestor não possuem o condão
de modificar o entendimento do corpo técnico, mantendo, assim, a
irregularidade do item.
4.2 Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de Edital e Contratos
(Item 2 da ITI 955/2010)
No tocante ao item, a equipe de auditoria aponta que nos convites
02/2009, 03/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009 e
11/2009, há ausência de parecer prévio da Procuradoria Jurídica da
Administração, violando, destarte, o art. 38, § único da Lei Federal
n.º 8.666/93.
As razões de defesa não prosperam.
Em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei
Federal n.º 8.666/93, o parecer jurídico, elaborado por profissional da
área jurídica devidamente habilitado, pertencente ao quadro efetivo
do órgão, é elemento essencial para a regularidade do procedimento
licitatório, consoante se denota de pacífica jurisprudência do Tribunal
de Contas da União:
Faça constar do processo licitatório parecer conclusivo da consultoria
jurídica acerca das minutas dos editais, bem como de contratos, etc.
à luz do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão
265/2010 Plenário
Observe a exigência legal que determina a juntada ao processo
administrativo dos pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, em atendimento ao art. 38, inciso VI da Lei nº 8666/1993.
Acórdão 2574/2009 Plenário
Junte, aos autos dos procedimentos licitatórios, os pareceres
técnicos ou jurídicos que tenham sido emitidos, conforme art. 38,
VI, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2387/2007 Plenário
Submeta as minutas de editais de licitação, de instrumentos
contratuais e de seus aditivos ao prévio exame e aprovação da
assessoria jurídica, conforme preceitua o art. 38, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/1993, incluindo o parecer devidamente assinado no
processo correspondente. Decisão 955/2002 Plenário
No mesmo sentido, o Acórdão TC-020/2010, verbis:
RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2006 - PREFEITO:
ANTONICO GOTTARDO - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO
- MULTA - PREFEITO: EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES - ATOS
IRREGULARES - MULTA.
[...]
1.1. Ausência de parecer jurídico em procedimentos licitatórios
- infringência ao artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº
8.666/93;
Saliente-se, ademais, que a dispensa de parecer prévio de assessoria
jurídica para convite não afasta a obrigatoriedade do exame prévio
das minutas de contrato decorrente, haja vista a análise exigida
independer da modalidade de licitação a realizar-se.
Pela manutenção da irregularidade.
4.5 Ausência de repetição do certame (item 5 da ITI 955/2010)
A equipe auditora, mediante a análise dos procedimentos licitatórios
listados no item em análise na ITC 1796/2013, verificou a ausência
de competidores, ou seja, nos procedimentos não haviam 03 (três)
propostas válidas, infringindo-se, assim, os arts. 3º e 22, § 7º, da
Lei nº. 8.666/93.
A questão é pacífica, não demandando maiores delongas ou
divagações, senão vejamos:
SÚMULA 248 – TCU - Não se obtendo o número legal mínimo de três
propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite,
impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis
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interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo
7º, do artigo 22, da Lei 8.666/93.(grifo nosso) No caso ora sob
análise, verifica-se que o objeto do certame era de fácil contratação,
devido, sobretudo, a existência de amplo número de empresas
hábeis e especializadas na realização de concursos públicos, não se
justificando a continuidade do certame, sem o número mínimo de
licitantes.
Frente ao exposto, mantém-se a irregularidade face ao
descumprimento do artigo 22, § 3º e §7º, da Lei nº 8.666/93.
Contratação Pública – Licitação – Modalidade – Convite – Número
de licitantes – TCU
O TCU determinou que ao realizar licitações sob a modalidade de
convite somente convide as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado, conforme exigido pelo art. 22, §3º, da Lei nº 8666/93
e repita o certame quando não obtiver três propostas válidas,
ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados, circunstâncias essas que devem estar
justificadas no processo, consoante §7º do mesmo artigo. (TCU,
Acórdão nº 819/2005, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa,
DOU de 30.06.2005.)
E, ainda, uníssono e pacífico é o entendimento do TCEES sobre a
matéria:
ACÓRDÃO TC-626/2009
PROCESSO - TC-1610/2006
INTERESSADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE LIMPEZA PÚBLICA DE
ARACRUZ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2005
RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2005 - RESPONSÁVEL:
NILSON PIMENTEL PRALON – ATOS IRREGULARES - MULTA.
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no primeiro dia de dezembro
de dois mil e nove, por unanimidade, acolhendo o voto do relator,
Conselheiro Elcy de Souza, julgar irregulares os atos de gestão
ora analisados, praticados pelo Sr. Nilson Pimentel Pralon, Diretor
Geral do Serviço Autônomo de Limpeza Pública de Aracruz no
exercício de 2005, com base no artigo 59, inciso III, alínea “a”,
da Lei Complementar nº 32/93, apenando-o com multa no valor
correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE, de acordo com o artigo 62
da Lei Complementar nº 32/93, devendo essa quantia ser recolhida
ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento
Interno deste Tribunal, tendo em vista os seguintes procedimentos
irregulares:
[...]
2.2. Ausência de repetição do certame – infringência ao artigo 22, §
7º, da Lei nº 8.666/93;
No mesmo sentido, os Acórdãos TC-151/2009, 011/2008.
Ademais, assinala-se que o responsável não demonstrou a
ocorrência de algumas das escusas legais para a não repetição do
certame, o que deveria estar devidamente comprovado nos autos
do procedimento licitatório.
Pela manutenção da irregularidade.
Com relação aos itens 4.3 Publicação intempestiva dos contratos,
4.4 Falta de Agente Fiscalizador e 4.6 Ausência de Empenho Global,
as manifestações do gestor revelam por afastar a irregularidade dos
pontos, anuindo, assim, a exposição jurídica consoante os termos
lançados pelo corpo técnico.
4.7 Pagamento de 13º salário aos vereadores
No ponto, concluiu a área técnica pela manutenção da irregularidade
referente ao pagamento de 13º salário aos vereadores.
O tema ainda não encontra posição consolidada nessa Corte de
Contas.
Em breve relato, o Parecer em Consulta TC 09/2005 asseverava que
aos ocupantes de mandato eletivo não se aplica o art. 39, §3º, da
Constituição Federal (CF), sendo-lhes vedada, assim, a percepção
de 13º salário.
Por conseguinte, lado outro, o Processo TC 2963/2009 culminou
com a prolação do Parecer Consulta n.º 002/11, afirmando que em
razão da não aplicação do art. 39, § 3º, da Constituição Federal
aos agentes políticos, há possibilidade de pagamento de 13º salário
desde que haja expressa autorização legal.
O Parecer Consulta divergiu da manifestação da área técnica, que,
nos moldes dos presentes autos, filiou-se à corrente que defende
a irrestrita “impossibilidade do pagamento de 13º subsídio aos
agentes políticos, explicitando, sobretudo, precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais,
São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, em consonância
também com os nossos Pareceres em Consulta TC 14/2002 e
09/2005, dos quais se extrai que aos ocupantes de mandato eletivo
não se aplica o art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF)”.
Nesta linha, este Parquet protocolizou a Representação TC
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3090/2011, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade
do Parecer Consulta nº 2/11, para vedar o pagamento de décimo
terceiro subsídio aos Vereadores. Ocorre que esses autos foram
sobrestados até decisão no Recurso Extraordinário n. 650.898, que
trata de matéria correlata e ao qual foi conferida repercussão geral.
Desse modo, como acima explanado e diante das divergências
jurisprudencial e doutrinária existentes, consoante manifestado pelo
corpo técnico e os processos sob análise nessa Corte de Contas, não
se direcionando para entendimento consolidado e, com fundamento
nessa controvérsia, propõe este órgão do Parquet de Contas o
SOBRESTAMENTO do item em análise até decisão no Recurso
Extraordinário n. 650.898.
Nesse diapasão, nos termos do Acórdão TC n. 601/2008, pelos
próprios fundamentos ali encartados, opinando, contudo, pelo
sobrestamento tão somente da análise do item 6 até decisão do
RExrt. n. 650.898, consoante precedente consignado no Processo
TC 167/2012 em que foi proferido Acórdão parcial de mérito. Senão
vejamos:
“ACÓRDÃO TC-231/2013
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-167/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de junho
dois mil e treze:
1. Preliminarmente, à unanimidade, pelo voto condutor do
Conselheiro Eduardo Perez, encampado pelo Relator, Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, pela expedição de Acórdão
parcial, sobrestando a análise do item referente ao subsídio dos
vereadores até deliberação final do incidente de inconstitucionalidade
instaurado no Processo TC-706/2010, que trata do mesmo assunto;
(...)”
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas pugna seja proferido,
de imediato, ACORDÃO parcial de mérito:
– para tornar insubsistente o r. Acórdão TC-056/2011;
- pelo não acolhimento das razões trazidas pelo Ordenador de
Despesa, mantendo-se as irregularidades dos itens 4.1, 4.2 e 5.5 da
ITC 1796/2013, com a aplicação de multa com amparo no artigo 96
da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
- pelo sobrestamento da análise do item 4.7 Pagamento de 13º
Salário aos Vereadores no valor de 31.475,05 VRTE – infringência
ao artigo 39, § 4º, da Constituição Federal –, até decisão no Recurso
Extraordinário n. 650.898, que trata de matéria correlata; e,
– sejam expedidas as determinações da área técnica constante na
fl. 770. (...)”
Conforme já mencionado, quanto aos itens 4.1, 4.2 e 4.5 da Instrução
Técnica Conclusiva e do Parecer do Ministério Público de Contas
acima transcritos, discordo apenas da conclusão pela manutenção
das irregularidades, já que entendo devam ser afastadas e feitas
determinações ao gestor, nos seguintes termos:
Item 4.1 – Ausência de Instrução Processual
Entendo que os contratos já foram finalizados e não se constatou
ocorrência de dano ao erário, razão pela qual afasto a irregularidade
e determino ao atual gestor da Câmara que cumpra as formalidades
legais, instruindo corretamente os procedimentos licitatórios
de acordo com o disposto no art. 38, caput da Lei nº 8666/93:
autuação, registro de protocolo, numeração de folhas, autorização e
indicação do recurso próprio para a despesa, de forma prévia.
Item 4.2 – Falta de Parecer Jurídico sobre as Minutas de Edital e
Contratos
Entendo que os contratos já foram finalizados e não se constatou
ocorrência de dano ao erário, razão pela qual afasto a irregularidade
e determino ao atual gestor da Câmara que observe o disposto
no art. 38, parágrafo único da Lei 8666/93, a fim de garantir que
as minutas de editais de licitação, bem como os contratos sejam
previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da
Administração, de forma expressa e através de parecer acostado
aos autos.
Item 4.5 – Ausência de Repetição do Convite
Entendo que o contrato já foi finalizado e não se constatou ocorrência
de dano ao erário, razão pela qual afasto a irregularidade e determino
ao atual gestor da Câmara que observe o disposto nos arts. 3º e
22, § 7º da Lei 8666/93, a fim de, sendo impossível a obtenção do
número mínimo de licitantes, as circunstâncias sejam justificadas
no processo, caso contrário, seja repetido o procedimento licitatório.
Quanto ao item 4.7 – Pagamento de 13º salário aos vereadores discordo da área técnica e corroboro o entendimento do Ministério
Público de Contas pelo sobrestamento da análise do item.
É preciso trazer à baila o posicionamento adotado por esta Corte
de Contas nos autos do Processo nº 3090/2011. Trata-se de
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representação formulada pelo Ministério Público de Contas com
intuito de ver declarada a inconstitucionalidade do Parecer Consulta
nº 002/2011 (Processo TC-2963/2009), de modo a vedar o
pagamento de décimo terceiro subsídio a vereadores.
Considerando o Recurso Extraordinário nº. 650.898, que tramita
no Supremo Tribunal Federal, contestando a decisão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, acerca de lei municipal concedendo
gratificação de férias, décimo terceiro subsídio e verba de
representação para prefeito e vice-prefeito, o Plenário deste Tribunal
de Contas decidiu, à unanimidade (Decisão TC 2339/2013) sobrestar
os autos até ulterior manifestação do STF.
Desta forma, verifica-se que os presentes autos também tratam
da matéria referente ao pagamento de décimo terceiro subsídio
a parlamentares e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral do Resp. nº 650.898.
Assim, entendo, por coerência, ser necessário também sobrestar a
decisão quanto a este item, nos presentes autos, até que a Corte
Maior exare posicionamento definitivo sobre a questão.
No que concerne à conclusão exarada nos autos da Prestação de
Contas Anual TC 2461/2010, é preciso tecer considerações.
A Resolução TC nº 220/2010 estabeleceu a submissão de todos
os jurisdicionados (ordenadores de despesas) desta Corte a dois
julgamentos em um único exercício financeiro, com formação
de dois acórdãos: um referente somente à Prestação de Contas
(Demonstrativos Contábeis) e o outro ao Relatório de Auditoria (que
em tese seriam analisados os atos de gestão). Por esta razão, à
época, o julgamento realizado naqueles presentes autos abarcou tão
somente as demonstrações contábeis apresentadas na Prestação de
Contas Anual do exercício de 2009 (Acórdão TC 56/2011 – fls. 375
a 377). Naquele momento, os atos de gestão ainda tramitavam para
análise.
Entretanto, no exercício de 2011, esta Corte, acertadamente
revendo a normatização sobre o tema, revogou a Resolução TC nº
220/2010, restabelecendo, pela Resolução TC nº 226/2011, que
os relatórios de auditoria referentes aos atos de gestão constituem
parte integrante da Prestação de Contas (à exceção das contas dos
Chefes do Executivo Estadual e Municipais).
Assim, no momento do julgamento das contas, toda a completude do
universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os resultados
da análise do balanço anual, das auditorias realizadas, do exame
dos balancetes mensais, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais
demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício em
exame são levados em consideração.
Neste sentido, no exercício de 2011, logo após a revogação da
Resolução TC nº 220/2010, o Plenário acolheu a nulidade dos
Acórdãos que julgaram somente a Prestação de Contas sob a
égide de tal Resolução, sem considerar o disposto no Relatório de
Auditoria. Trata-se dos seguintes precedentes: Acórdão TC 451/2011
(Processo nº 2468/2010 da Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo) e Acórdão TC 494/2011 (Processo nº 2231 da Câmara de
Santa Leopoldina).
Ocorre que, a partir do exercício de 2013, o Plenário alterou
posicionamento, mantendo a apreciação ou julgamento em
separado, ou seja, não acolheu a nulidade dos Acórdãos que
continham somente a Prestação de Contas julgadas sob a égide da
Resolução TC nº 220/2010. Trata-se dos Acórdãos TC nºs 166/2013,
212/2013, 514/2013 e 117/2014.
Importante esclarecer, neste momento que, mesmo durante a
vigência da regra prevista na Resolução TC nº 220/2010, já exarava
meu posicionamento, em cumprimento ao princípio da legalidade
estrita, que em todos os processos de minha relatoria se fizesse
apensar às prestações de contas os respectivos processos atinentes
a atos de gestão, tudo consoante preceitos estabelecidos nos arts
36 e 39 da nossa Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, (que
determinavam que os resultados das fiscalizações levadas a efeito
pelo Tribunal de Contas deveriam instruir o julgamento das contas).
Desta forma, mantendo meu posicionamento (que não se alterou
mesmo com a edição da Resolução nº 220/2010), entendo ser
necessário tornar insubsistente o Acórdão TC nº 56/2011, proferido
nos autos do processo de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim TC 2461/2010, a fim de que
seja substituído, para que, considerando o Relatório de Auditoria
consubstanciado nos presentes autos, as contas sejam julgadas
REGULARES COM RESSALVAS.
Por fim, ressalte-se que a atual Lei Orgânica desta Corte de Contas,
Lei Complementar nº 621/2012, estabelece no § 1º do art. 82,
que “no julgamento das contas anuais (...) serão considerados
os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados, bem
como os de outros processos que possam repercutir no exame da
legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e razoabilidade
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dos atos de gestão.” Tal dispositivo encontra-se também reproduzido
no Regimento Interno desta Casa (art. 135, § 5º da Resolução nº
261/2013).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
discordando do entendimento da Área Técnica apenas quanto
à conclusão dos itens 4.1, 4.2, 4.5 e do item 4.7 e do Ministério
Público de Contas, do mesmo modo, apenas quanto à conclusão dos
itens 4.1, 4.2, 4.5, VOTO:
3.2 Por sobrestar a análise do item 4.7 da Instrução Técnica
Conclusiva - Pagamento de 13º salário aos vereadores, por
prudência, até que a Corte Maior exare posicionamento definitivo
sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 650.898
(ao qual foi conferida repercussão geral);
3.3 Por julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do senhor
David Alberto Lóss, Presidente da Câmara Municipal no exercício
2009, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, determinando ao gestor:
3.3.1 Que publique tempestivamente o resumo do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial.
3.3.2 Que doravante a execução dos contratos seja acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, em cumprimento ao artigo 67, caput, da Lei 8.666/93.
3.3.3 Que ao emitir notas de empenho, proceda a correta
caracterização do instrumento, dentre as modalidades “global”,
“estimativo” e “ordinário”; reservando o primeiro para despesas
contratuais, sujeitas a parcelamento, conforme o disposto no art.
60, § 3º, da Lei n.º 4.320/1964.
3.3.4 Que cumpra as formalidades legais instruindo corretamente os
procedimentos licitatórios de acordo com o disposto no art. 38, caput
da Lei nº 8666/93: autuação, registro de protocolo, numeração de
folhas, autorização e indicação do recurso próprio para a despesa,
de forma prévia.
3.3.5 Que observe o disposto no art. 38, parágrafo único da Lei
8666/93, a fim de garantir que as minutas de editais de licitação,
bem como os contratos sejam previamente examinados e aprovados
por assessoria jurídica da Administração, de forma expressa e
através de parecer acostado aos autos.
3.3.6 Que observe o disposto nos arts. 3º e 22, § 7º da Lei 8666/93,
a fim de repetir o procedimento licitatório ou justificar no processo
as circunstâncias, caso seja impossível a obtenção do número
mínimo de licitantes.
3.4 Por recomendar ao responsável que proceda à implantação de
um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos
pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública Estadual e Municipal.
3.5 Por tornar insubsistente o ACÓRDÃO TC 56/2011, proferido nos
autos do Processo TC 2461/2010 de Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que, julgou REGULARES as
contas, para que seja substituído, a fim de que as contas sejam
julgadas REGULARES COM RESSALVAS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2526/2010,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, sobrestar a análise do item 4.7 da Instrução
Técnica Conclusiva - Pagamento de 13º salário aos vereadores -, por
prudência, até que a Corte Maior exare posicionamento definitivo
sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 650.898
(ao qual foi conferida repercussão geral);
2. Considerar regulares com ressalvas os atos de gestão do senhor
David Alberto Lóss, Presidente da Câmara Municipal no exercício
2009, na forma do inciso II do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012;
3. Determinar ao gestor:
I) que publique tempestivamente o resumo do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial;
II) que doravante a execução dos contratos seja acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, em cumprimento ao artigo 67, caput, da Lei 8.666/93;
III) que ao emitir notas de empenho, proceda a correta caracterização
do instrumento, dentre as modalidades “global”, “estimativo” e
“ordinário”; reservando o primeiro para despesas contratuais,
sujeitas a parcelamento, conforme o disposto no art. 60, § 3º, da
Lei n.º 4.320/1964;
IV) que cumpra as formalidades legais instruindo corretamente os
procedimentos licitatórios de acordo com o disposto no art. 38, caput
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da Lei nº 8666/93: autuação, registro de protocolo, numeração de
folhas, autorização e indicação do recurso próprio para a despesa,
de forma prévia;
V) que observe o disposto no art. 38, parágrafo único da Lei 8666/93,
a fim de garantir que as minutas de editais de licitação, bem como
os contratos sejam previamente examinados e aprovados por
assessoria jurídica da Administração, de forma expressa e através
de parecer acostado aos autos; e
VI) que observe o disposto nos arts. 3º e 22, § 7º da Lei 8666/93, a
fim de repetir o procedimento licitatório ou justificar no processo as
circunstâncias, caso seja impossível a obtenção do número mínimo
de licitantes.
4. Recomendar ao gestor responsável que proceda à implantação
de um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos
pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública Estadual e Municipal;
5. Tornar insubsistente o Acórdão TC-56/2011 proferido nos autos
do Processo TC 2461/2010 de Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que julgou REGULARES as
contas, para que seja substituído, a fim de que as contas sejam
julgadas REGULARES COM RESSALVAS;
6. 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. 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
ACÓRDÃO TC-1221/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2446/2012
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - EDIVALDO FABRIS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ, LIQUIDAÇÃO TEMPESTIVA
DO DÉBITO, AUSÊNCIA DE OUTRA IRREGULARIDADE GRAVE
NAS CONTAS - SANEAMENTO DO PROCESSO - REGULAR
COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) ARQUIVAR - 3) REMETER/
RETORNAR OS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ANEXADOS À SEFAZ.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Rio Bananal, exercício de 2011, sob a
responsabilidade do senhor Edivaldo Fabris, Presidente da Câmara
Municipal à época.
Nos termos do meu VOTO (f. 269-285), a Decisão Preliminar TC
111/2014 – Plenário (f. 286) deliberou, na 34ª sessão plenária
ordinária, à unanimidade, no sentido de notificar o responsável
para que, em 30 dias improrrogáveis, recolhesse a importância de
645,35 VRTE, alertando-o que, nos termos do artigo 157, 4º do
Regimento Interno, a liquidação tempestiva atualizada do débito,
saneia o processo e converte o julgamento das contas para “regular
com ressalvas”, com quitação ao responsável.
Segue Termo de Notificação Nº 2250/2014 (f.287) e juntada da AR
às fls. 288 desses autos, na data de 13 de novembro de 2014.
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Na data de 18 de novembro de 2014, tempestivamente portanto,
o gestor encaminha a este Tribunal expediente (f.289-292), de
protocolo nº 016404, informando o depósito efetuado no valor de
R$1.626,93 à municipalidade, acompanhado de comprovante do
depósito às fls. 290.
Quanto a esse débito a Secretaria do Ministério Público de Contas
certifica, no Termo de Verificação nº 051/2014, que o senhor
Edvaldo Fabris efetuou o pagamento de 645,35 VRTE atualizado
monetariamente (f. 295-296).
Às fls. 297 despacho dos autos a este Gabinete para conhecimento
e providências.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos evidencia o cumprimento de todas as formalidades
e etapas, bem como a observância dos princípios constitucionais e
legais que regem o processo administrativo.
Tendo verificado o recolhimento do débito imputado ao gestor nos
termos da Decisão Preliminar TC 111/2014 – Plenário (f. 286),
impõe-se que se dê ao gestor a devida quitação, tendo em vista
a exatidão do valor recolhido conforme o Termo de Verificação nº
051/2014 (f. 295-296).
O Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução TC
261/2013 – criou uma hipótese de saneamento do processo em que,
na resposta à citação, se reconhecida a boa-fé do agente responsável
e ausência de irregularidade grave nas contas, o Tribunal por meio
de decisão preliminar que rejeitar as alegações de defesa concederá
prazo para pagamento da importância devida.
A Decisão Preliminar TC 111/2014 concretizou essa primeira fase
e, nesta oportunidade, comprovado o recolhimento integral e
atualizado, cumpre-se o requisito autorizador da aplicação do
parágrafo 4º, no sentido de que o Tribunal julgue as contas Regulares
com Ressalva, e dê quitação ao responsável.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a rejeição das alegações de defesa
do responsável e o recolhimento da importância devida a título de
ressarcimento, na forma do art. 157, §4º da Resolução TC 261/2013,
VOTO pelo saneamento do processo para que sejam julgadas
REGULARES COM RESSALVA as contas do Senhor Edivaldo Fabris,
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, no
exercício de 2011.
Que os autos dos processos administrativos anexados retornem à
Secretaria de Fazenda Estadual.
À Secretaria- Geral das Sessões para ciência ao interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2446/2012,
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, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Tendo em vista o recolhimento da importância devida, na forma
do art. 157, §4º, do Regimento Interno, sanear o processo para
que sejam julgadas regulares com ressalva as contas do Senhor
Edivaldo Fabris, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Rio Bananal, no exercício de 2011, dando-se, pois, quitação ao
citado responsável;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado;
3. Remeter/retornar os autos dos processos administrativos
anexados à Secretaria de Estado da Fazenda.
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, 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 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
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Segunda-feira, 9 de março de 2015
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1222/2014
PROCESSO - TC-3109/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(1º BIMESTRE DE 2014)
RESPONSÁVEL - JOSÉ DE BARROS NETO
EMENTA:
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (1º 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 (RREO
– 1º Bimestre de 2014) no sistema informatizado denominado
LRFWeb.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 342/2014 opinando pela notificação do responsável, senhor Jose
de Barros Neto.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1097/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação No 1498/2014 (fl.5). As
informações foram prestadas (fl.8/18) e os autos encaminhados
à 4ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação
(fl.20).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo –
Fabiana Pereira Azevedo Xavier, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 267/2014 (fl.21), constatou que os dados
alusivos ao 1º bimestre de 2014 foram recebidos em 10/11/2014
(fl.08), atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
3109/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
4877/2014 (fl 26), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante
o envio da prestação de contas do 1º bimestre de 2014.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase 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 267/2014 e no Parecer do PPJC 4877/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”,
da Resolução TC n.º 3421/2013, 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-2446/2012,
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, considerando
o saneamento da omissão no envio do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu,
relativo ao 1º Bimestre do exercício de 2014, de responsabilidade
do senhor José de Barros Neto, 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, 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
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Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1223/2014
PROCESSO - TC-6955/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(2º BIMESTRE DE 2014)
RESPONSÁVEL - EDIVALDO ROCHA SANTANA
EMENTA:
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (2º 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 (RREO
– 2º Bimestre de 2014) no sistema informatizado denominado
LRFWeb.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 964/2014 opinando pela notificação do responsável, senhor
Edivaldo Rocha Santana.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1136/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação No 1583/2014 (fl.5). As
informações foram prestadas (fl.7/8) 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 275/2014 (fl.12), constatou que os dados
alusivos ao 2º bimestre de 2014 foram recebidos em 07/08/2013
(fl.08), atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
6955/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
4884/2014 (fl 17), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante
o envio da prestação de contas do 2º bimestre de 2014.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase 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 275/2014 e no Parecer do MMPC 4884/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”,
da Resolução TC n.º 9641/2013, 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-6955/2014,
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 do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relativo ao
2º Bimestre do exercício de 2014, de responsabilidade do senhor
Edivaldo Rocha Santana, arquivar os presentes autos, nos termos
do Voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
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Segunda-feira, 9 de março de 2015
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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
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-1243/2014
PROCESSO - TC-5325/2007 (APENSOS: 5306/2007, 3759/2002,
2665/2003, 1984/2004 E 2167/2004)
JURISDICIONADO- INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA E
UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS (IESP)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOSÉ TADEU MARINO
ADVOGADOS - SANDRO CÔGO (OAB/ES Nº. 7.430), DANILO
DE ARAÚJO CARNEIRO (OAB/ES Nº. 8.552) E SAULO HOFFMANN
PRATES (OAB/ES Nº. 12.595)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003
- RESPONSÁVEIS: JOSÉ TADEU MARINO E JOÃO FELÍCIO
SCÁRDUA - CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER
- RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DESTA CORTE (ITENS 1.1 A 1.20) - 2) DAR PROVIMENTO
- 3) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração, em face
do Acórdão TC 230/2007, constante do Processo TC 1984/2004
(fls. 6166 a 6180), que julga a IRREGULARES as Contas da
Secretaria Estadual de Saúde, relativas ao exercício de 2003, de
responsabilidade do Senhor José Tadeu Marino, tendo em vista as
seguintes irregularidades:
1.1. Ausência de licitação:
1.1.1. Fracionamento indevido de despesas (IESP: Processos nºs
23268956, 25004034, 24377678, 24374130, 25090011, 24269280,
24269352, 24956570, 25429418, 24955795, 24481424, 23746688,
23755547, 23834722, 24270997/24270989 e 25401696) infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos
artigos 2º e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
1.1.2. Contratação direta emergencial irregular (IESP: Processos nºs
24056065, 24083950, 24104604, 24104990, 24105058, 24106070,
24164216, 25458108, 24084000, 24100646, 24154580, 24154601,
24186759, 24285196, 24285463, 24598500, 24601594, 24601969,
24602671, 24602710, 24768715, 24851566, 24851582, 24993832,
25262254, 25253689 e 24864056; Hospital São Lucas: Processos
nºs 094, 202, 366, 368, 382, 408, 325, 198, 224, 225, 351, 487,
273, 308, 343, 347, 349, 187, 478, 480, 487 e 345; Hospital Antônio
Bezerra de Farias: Processos nºs 215 e 184; Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Processos nºs 027, 285 e 026) - infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 24, inciso
IV, da Lei nº 8.666/93;
1.1.3. Comprovação de exclusividade por meio de documento
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indevido (IESP: Processos nºs 24320196, 24246158, 21777489 e
24699888) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
1.1.4. Contratação irregular por inexigibilidade de licitação (IESP:
Processo nº 25237152) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso II, da Lei nº
8.666/93;
1.1.5. Prestação de serviços e fornecimentos de produtos sem
cobertura contratual (IESP: Processos nºs 24987247, 24715743,
25204548, 25274597, 25282468 e 25480804; Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória : Processos nºs 052, 055 e 051; Hospital
São Lucas: Processo nº 593; Hospital Roberto Arnizaut Silvares:
Processos nºs 013, 010 e 011; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos:
Processos nºs 028, 282, 027, 285 e 026) - infringência ao artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 60, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93;
1.2. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 02.05 a 21.07.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 60,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.3. Instrução inadequada de processos de dispensa (Hospital São
Lucas: Processos nºs 412, 421 e 336) - infringência ao artigo 26,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93;
1.4. Fracionamento indevido de despesas: modalidade de licitação
imprópria (IESP: Processos nº 24486485) - infringência ao artigo
23, caput, §§2º e 5º, da Lei nº 8.666/93;
1.5. Prorrogação indevida de contrato emergencial (IESP: Processo
nº 22116834) - infringência ao artigo 24, incisos IV, da Lei nº
8.666/93;
1.6. Violação ao Princípio da Isonomia quando da seleção de particular
a ser contratado (IESP: Processos nº 24171867) - infringência ao
artigo 19, inciso III, da Constituição Federal;
1.7. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nºs 43/2003, 175/2002 e
56/1997) - infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.8. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual
(Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 43/2003)
- infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos I e III, da Lei
8.666/93;
1.9. Realização de despesa sem prévio empenho (IESP: Processos
nºs 25274597 e 25458108; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processos nºs 053 e 058; Hospital e Maternidade Silvio
Avidos: Processo nº 028) – infringência ao artigo 60 da Lei nº
4.320/64.
1.10. Falha na liquidação e no pagamento de despesas:
1.10.1. Incorreta determinação do crédito devido (IESP: Processo
nº 23531550; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processos
nºs 489 e 058) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da
Lei nº 4.320/64;
1.10.2. Incorreta qualificação do credor (IESP: Processo nº
24547050) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64;
1.10.3 Ausência de contrato, ajuste ou acordo respectivo (IESP:
Processo nº 25458108) - infringência aos artigos 62 e 63, §2º,
inciso I, da Lei nº 4.320/64;
1.10.4 Ausência/inadequação do comprovante de prestação de
serviços (IESP: Processos nºs 25237152 e 22116834; Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 059; Hospital Dr. Dório
Silva: Processo nº 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 02/2003
e 054/2001 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos
artigos 62 e 63, caput, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.11. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Processos
nºs 24195952, 24824160, 25073567, 25262491, 24824151,
25041967 e 25262475, e Anexo IB do Processo TC-2167/2004, em
apenso) - infringência ao artigo 18, §1º, da Lei Complementar nº
101/00;
1.12. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93;
1.13. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98.
1.14. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão)
1.15. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
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caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e Eficiência Administrativa;
1.16. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.16.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.16.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Dr.
Dório Silva, Hospital São Lucas, Hospital Infantil Alzir Bernardino
Alves: Almoxarifado do HIABA; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos:
Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho: Almoxarifado do
HAB) - infringência aos artigos 5º, 12 e 14 do Decreto nº 4.258/98
e aos seguintes procedimentos do Almoxarifado: 3. Registro; 6.
Controle de estoque e 7. Distribuição de materiais;
1.17. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 24144924 e 20423209, Hospital Dório Silva: Aquisição de GLP
e Controle de Estoque; Hospital São Lucas: Controle de Estoque;
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: Controle de Estoque;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13/2003; Hospital
e Maternidade Silvio Ávidos: Controle de Estoque; e Hospital Adalto
Botelho: Controle de Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da
Constituição Federal (Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei
nº 8.666/93;
1.18. Ausência de comprovação da efetiva apuração do desfalque
de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades do medicamento
Imipenen do Almoxarifado do Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória, constatado em 10/01/03, que resultou em prejuízo ao Erário
no montante de R$32.023,70 equivalente a 23.470,90 VRTE’s infringência ao artigo 249, §4º, da Lei Complementar nº 46/94;
1.19. Pagamentos indevidos configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa - infringência aos
artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37, caput, da Constituição Federal:
1.19.1. IESP: Processos nºs 23531550 e 22116834, respectivamente,
nos montantes de R$1.980,24 equivalente a 1.451,36 VRTE’s, e
R$5.175,83 equivalente a 3.793,48 VRTE’s;
1.19.2. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 489
- Contrato nº 43/03, no montante de R$1.080,90 equivalente a
792,22 VRTE’s;
1.20. Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos (IESP)
- infringência ao artigo 5º da Lei 8.666/93.
Encaminhado o Recurso de Reconsideração à 8ª Controladoria
Técnica para os procedimentos de praxe, esta se manifestou pelo
conhecimento e provimento parcial do presente recurso, tendo em
vista o afastamento da devolução tratada no item 1.18 do Acórdão
TC 230/2007, conforme se depreende da Instrução Técnica de
Recurso – ITR 68/2011 (fls. 34/49), cuja conclusão se deu nos
seguintes termos:
Pelas razões expostas, opinamos pelo conhecimento e pelo
provimento parcial do recurso, sendo afastada a devolução no que
concerne ao item 1.18, mas mantendo-se a irregularidade por
violação ao dispositivo legal. Opinamos ainda pela manutenção de
todas as demais irregularidades.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC – 4716/2011,
(fls. 56/65), da lavra do Eminente Procurador do Ministério Público
Especial de Contas, Doutor Luciano Vieira, conclui na forma que
segue transcrita:
Isto posto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, seja-lhe dado parcial
provimento para excluir do item 1.18 do Acórdão TC-230/2007,
a imputação de débito no valor de R$32.023,70, equivalente a
23.470,90 VRTE’s, mantendo-se inalterados os demais capítulos do
decisum.
Adiante, o MPEC novamente se manifestou, agora no que tange à
prescrição, nos moldes da nova Lei Orgânica deste Tribunal, através
do Parecer PPJC 2916/13 (fls. 69/74), emanado do Eminente
Procurador Luciano Vieira, que concluiu como segue reproduzido:
1 – pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja-lhe dado
PARCIAL PROVIMENTO para excluir do item 1.18 do Acórdão TC230/2007, a imputação de débito no valor de R$ 32.023,70,
equivalente a 23.470,90 VRTE’s, mantendo-se a imputação
de débito no valor de 1.451,36 VRTE’s (um mil, quatrocentos
e cinquenta e um VRTE’s e trinta e seis centésimos) e 3.793,48
VRTE’s (três mil, setecentos e noventa e três VRTE’s e quarenta
e oito centésimos), relativos à irregularidade descrita no subitem
1.19.1, e 792,22 VRTE’s (setecentos e noventa e dois VRTE’s e
vinte e dois centésimos), correspondente à irregularidade descrita
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no subitem 1.19.2, bem assim a aplicação de multa pecuniária em
razão da prática das irregularidades descritas nos itens 1.1.2; 1.1.4;
1.1.5; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10.1; 1.10.2; 1.10.3;
1.10.4; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.16.1; 1.16.2; 1.17;
1.19.2 e 1.20, em razão de preclusão.
2 – pela decretação da prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apontamentos de irregularidades descritos nos itens 1.1.1 e
1.18 do acórdão condenatório.
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Contudo, me parecem oportunas algumas considerações em razão
da preclusão e da prescrição que, segundo entendimento do MPEC
ocorreu nestes autos fulminando algumas irregularidades, senão
vejamos.
Primeiramente, importa dizer que tanto a preclusão quanto a
prescrição são institutos oriundos do direito processual civil, que é
disciplinado por prazos fixos, a fim de que se prestigie a celeridade
da prestação jurisdicional.
No direito administrativo não é diferente, pois a prescrição se
inscreve como princípio informador de todo o ordenamento jurídico
brasileiro, não admitindo incerteza nas relações reguladas pelo
direito. “É regra geral de ordem pública, que se inscreve nos
estatutos civis, comerciais e penais, submetendo-se as relações
jurídico-administrativas a tal postulado”.
Outrossim, não se pode olvidar que pelo instituto da preclusão
opera-se a extinção ou consumação de uma faculdade legal para a
parte, por força de uma omissão ou do simples transcurso do prazo,
não se constituindo, no entanto, na extinção do direito material
invocado, restando a este a aniquilação, por questões de ordem
pública, como no caso da prescrição.
Deste modo, a preclusão é, consequentemente, um fato jurídico
secundário, pois não extingue nem impede o exercício do direito,
mas somente uma determinada faculdade processual.
Nessa linha, ainda que tivesse ocorrido a preclusão consumativa e/
ou temporal, esta atingiria somente a faculdade da parte de recorrer,
não interferindo na incidência do tempo prescricional administrativo,
instituto que fulmina a matéria constante do Acórdão guerreado, de
forma a tornar este Tribunal impossibilitado de aplicar penalidades
ao gestor em comento, em decorrência do passar do tempo, nos
termos do art. 71 § 1º da LC 621/12.
Assim, tendo em vista que a Lei Orgânica que vigorava à época da
interposição do recurso lhe atribuía efeito suspensivo para a aplicação
de qualquer sanção por parte desta Corte de Contas, tal recurso
acarretou, não somente a devolução de toda a matéria recorrida,
mas, sobretudo, a extemporaneidade da entrega da prestação
jurisdicional administrativa, restando ao recorrente ter suas contas
de 2003 julgadas definitivamente por parte deste Tribunal somente
em 2013, momento em que a meu ver sobreveio a prescrição a
fulminar nossa ação punitiva, considerando o transcorrer de mais
de cinco anos entre o Recurso interposto em 11/07/2007, conforme
previsão legal contida no inciso I do § 2º do art. 71 c/c o § 4º, inciso
II do mesmo artigo, todos da LC 621/12.
Afora toda a fundamentação acima disposta, que denota a
sobreposição da prescrição em relação à preclusão, no caso concreto,
discordo quanto à consumação da preclusão, pois ainda que o
recorrente não tenha impugnado pontualmente cada irregularidade,
entendo que o mesmo mostrou seu inconformismo combatendo em
blocos as matérias vertidas no Acórdão, como segue demonstrado:
No tópico 2 (subitem 2.1 do Recurso impetrado - fls. 02/13), o
recorrente trouxe as razões de fato e de direito que embasaram
seu recurso quanto à Dispensa de licitação, o que a meu ver estaria
rechaçando os apontamentos relativos ao Item 1.1 – Ausência de
licitação (subitens 1.1.1, 1.1.2; 1.1.3, 1.1.4; 1.1.5);
Também neste tópico 2, o recorrente trouxe suas motivações por
infringir à lei, seja por ponderação de valores na atuação como gestor,
levando-o a escolher a prevalência do direito material ao processual,
seja por falta de opção diante do caso concreto, que o impingiram a
desobedecer a regra, o que a meu ver, são justificativas suficientes
para que as irregularidades atinentes à infração a legislação posta
sejam consideradas como enfrentadas pelo ora recorrente, tais
como os seguintes itens:
1.2. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 02.05 a 21.07.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 60,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.3. Instrução inadequada de processos de dispensa (Hospital São
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Lucas: Processos nºs 412, 421 e 336) - infringência ao artigo 26,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93;
1.4. Fracionamento indevido de despesas: modalidade de licitação
imprópria (IESP: Processos nº 24486485) - infringência ao artigo
23, caput, §§2º e 5º, da Lei nº 8.666/93;
1.5. Prorrogação indevida de contrato emergencial (IESP: Processo
nº 22116834) - infringência ao artigo 24, incisos IV, da Lei nº
8.666/93;
1.6. Violação ao Princípio da Isonomia quando da seleção de particular
a ser contratado (IESP: Processos nº 24171867) - infringência ao
artigo 19, inciso III, da Constituição Federal;
1.7. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nºs 43/2003, 175/2002 e
56/1997) - infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.8. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual
(Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 43/2003)
- infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos I e III, da Lei
8.666/93;
1.9. Realização de despesa sem prévio empenho (IESP: Processos
nºs 25274597 e 25458108; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processos nºs 053 e 058; Hospital e Maternidade Silvio
Avidos: Processo nº 028) – infringência ao artigo 60 da Lei nº
4.320/64.
1.10. Falha na liquidação e no pagamento de despesas:
1.10.1. Incorreta determinação do crédito devido (IESP: Processo
nº 23531550; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processos
nºs 489 e 058) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da
Lei nº 4.320/64;
1.10.2. Incorreta qualificação do credor (IESP: Processo nº
24547050) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64;
1.10.3 Ausência de contrato, ajuste ou acordo respectivo (IESP:
Processo nº 25458108) - infringência aos artigos 62 e 63, §2º,
inciso I, da Lei nº 4.320/64;
1.10.4 Ausência/inadequação do comprovante de prestação de
serviços (IESP: Processos nºs 25237152 e 22116834; Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 059; Hospital Dr. Dório
Silva: Processo nº 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 02/2003
e 054/2001 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos
artigos 62 e 63, caput, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.11. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Processos
nºs 24195952, 24824160, 25073567, 25262491, 24824151,
25041967 e 25262475, e Anexo IB do Processo TC-2167/2004, em
apenso) - infringência ao artigo 18, §1º, da Lei Complementar nº
101/00;
1.12. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93;
1.13. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98.
1.14. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão)
1.15. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e Eficiência Administrativa;
1.16. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.16.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.16.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Dr.
Dório Silva, Hospital São Lucas, Hospital Infantil Alzir Bernardino
Alves: Almoxarifado do HIABA; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos:
Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho: Almoxarifado do
HAB) - infringência aos artigos 5º, 12 e 14 do Decreto nº 4.258/98
e aos seguintes procedimentos do Almoxarifado: 3. Registro; 6.
Controle de estoque e 7. Distribuição de materiais;
1.17. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 24144924 e 20423209, Hospital Dório Silva: Aquisição de GLP
e Controle de Estoque; Hospital São Lucas: Controle de Estoque;
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: Controle de Estoque;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13/2003; Hospital
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e Maternidade Silvio Ávidos: Controle de Estoque; e Hospital Adalto
Botelho: Controle de Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da
Constituição Federal (Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei
nº 8.666/93;
Dos tópicos acima, cabe destaque a irregularidade relativa a
despesas com cooperativas médicas, num total de R$375.050,06,
contabilizada indevidamente como “Serviços de Terceiros”, enquanto
o correto seria “Outras Despesas com Pessoal”, em uma possível
burla aos limites com gasto de pessoal – item 1.11 (art. 18, § 1º
da LC 101/00), pois há de ser verificado se o valor despendido com
estas despesas afetaria o cumprimento do limite de pessoal daquele
exercício (2003), sobretudo, pela irrelevância do valor dispendido
em relação ao gasto pessoal apurado naquele exercício no Estado,
no valor de R$1.203.572.000,00, correspondente a um percentual
de 36,70%, demonstrando que, mesmo somado as despesas em
tela, tal acréscimo não ocasionaria ao Estado infringência ao limite
legal (49%), nem o prudencial (46,55%).
Também faço lembrar que as irregularidades que tratam de registro
patrimonial, dispostas no item 1.16, subitens 1.16.1 e 1.16.2 ,
devem ser relevadas, tendo em vista a determinação contida na
Resolução TC 221, de 07 de dezembro de 2010, com o qual os
Entes da Administração Pública do Estado ganharam prazo para
adequarem os registros contábeis da sua situação patrimonial a
partir de 2012.
Desta maneira, razões subsistem para entender que o recurso
interposto devolveu toda a matéria recursal, até porque, em sua
grande maioria, decorreram de falhas formais, em desobediência
à Lei de Licitações e Contratos e demais leis vigentes, cujas
justificativas recursais se mostraram em conexão com o apontado
pela auditoria.
Ademais, não vislumbro prejuízo ao erário, pelo menos de concreta
aferição, nem mesmo caracterização de má-fé por parte do
responsável.
Destaco, ainda, que à época dos fatos (2003), o caos da saúde
pública e a situação calamitosa do Estado eram situações de notório
conhecimento público, o que também labora em favor do gestor
recorrente.
Neste contexto, portanto, relevo as irregularidades descritas nos
itens 1.1 ao 1.17 e 1.20, tendo em vista as circunstâncias adversas
verificadas no período da gestão em tela, deixando, contudo, de
aplicar multa, face a prescrição, que entendo ter fulminado a
pretensão punitiva desta Corte,
Quanto às irregularidades que ensejaram ressarcimento,
capituladas nos itens 1.19 (subitens 1.19.1 e 1.19.2) e 1.18,
encontro as justificativas alegadas pelo recorrente no item 3
(subitem 3.1 do Recurso impetrado – fls. 13/24), no qual demonstra
seu inconformismo, dando os motivos de fato e de direito que se
respaldou para ter a Decisão reformada, em obediência ao princípio
da dialeticidade.
Além disto, apontou o recorrente, ainda neste item 3, a impossibilidade
do uso da responsabilidade na modalidade da teoria do risco integral
por parte deste Sodalício, porque segundo ele, “Para que se possa
impor a alguém a obrigação de indenizar o prejuízo experimentado
por outrem é necessário que haja uma relação de causalidade entre
o ato praticado pelo agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Sem
essa relação de causalidade não se pode conceber a obrigação de
indenizar imposta ao Recorrente”.
Inclusive, em relação ao processo administrativo 22116834 (item
1.19. – subitem 1.19.1), no qual foi apontado que a empresa
contratada Komida Capixaba teria recebido como parcela separada,
o valor referente ao gás de cozinha (GLP), que já estaria embutido
no valor contratual já custeado pelo hospital, o recorrente solicitou
que a citada empresa passasse a integrar a lide, por entender que
seria ela a responsável pelo valor de ressarcimento, no montante
R$5.175,83, equivalente a 3.793,48 VRTE’s, caso tenha sido
comprovado que ela efetivamente recebeu os recursos.
Feitas estas ponderações e diante da prescrição confirmada, excluo
da análise os tópicos apontados como irregulares não passíveis de
ressarcimento (1.1 ao 1.17 e 1.20 do Acórdão TC 230/2007 – fls.
6166 a 6180 do Processo TC 1984/2004).
Passo adiante apenas a analisar os tópicos das irregularidades
apontadas pela auditoria, que constituem irregularidades que
ensejariam ressarcimento, não alcançados pela prescrição da ação
punitiva deste Tribunal, quais sejam:
1.18. Ausência de comprovação da efetiva apuração do desfalque
de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades do medicamento
Imipenen do Almoxarifado do Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória, constatado em 10/01/03 - infringência ao artigo 249, §4º,
da Lei Complementar nº 46/94;
1.19. Pagamentos indevidos configurando violação aos Princípios
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da Economicidade e da Eficiência Administrativa - infringência aos
artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37, caput, da Constituição Federal:
1.19.1. IESP: Processos nºs 23531550 e 22116834, respectivamente,
nos montantes de R$1.980,24, equivalente a 1.451,36 VRTE’s, e
R$5.175,83, equivalente a 3.793,48 VRTE’s;
1.19.2. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 489
- Contrato nº 43/03, no montante de R$1.080,90, equivalente a
792,22 VRTE’s;
Primeiramente analiso os itens 1.19.1 e 1.19.2, abaixo explicitados:
1.19.1. – Da responsabilidade do IESP:
Processo nº 23531550
A equipe técnica identificou a contratação de seguro para 42
veículos, entretanto, a apólice informa que foram segurados apenas
41, sendo que diferença refere-se à Parati, placa KMV 2538, que
foi cedida por uma ONG, mas devolvida, resultando, segundo a
auditoria, num valor passível de ressarcimento, no montante de
R$1.980,24, equivalente a 1.451,36 VRTE’s.
Processo nº 22116834
Foi verificado pela equipe técnica que o Instituto Estadual de Saúde
Pública – IESP firmou contrato com a empresa Komida Capixaba
para fornecimento de alimentação ao HIAB, no qual estaria incluído
o valor do gás de cozinha consumido, ou seja, estaria tal insumo a
cargo da empresa contratada.
No entanto, embora o contrato tenha vigorado a partir de 13/6/02,
apenas a partir de 26/2/03, através de OF/HIABA/DG/nº30, a
Direção da Unidade manifestou-se quanto ao consumo que vinha
sendo custeado pelo Hospital, ao invés de ser pago pela empresa
contratada.
O recorrente argumenta que em nenhum momento restou
demonstrado que este gasto seria de responsabilidade da empresa
contratada, alegando que, caso fosse apurado que tal despesa
deveria ser realizada pela empresa Komida, restaria necessário
sua notificação para integrar a lide, inclusive para demonstrar
se já efetivamente ressarciu aos cofres públicos os valores a ela
imputados.
Neste contexto, a auditoria manteve a irregularidade apontada
neste tópico, bem como o ressarcimento, no valor de R$5.175,83,
equivalente a 3.793,48 VRTE’s.
1.19.2. – Da responsabilidade do Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória:
Processo nº 489
A equipe de auditoria constou no contrato nº 43/03, assinado
em 30/04/03, cujo objeto consistia em refeições fornecidas aos
servidores (almoço e jantar), que a NF 594 foi emitida com valor
acima do contratado, num montante de R$1.080,90.
Assim, como não encontraram justificativas nem documentação
atestando a devolução aos cofres públicos do pagamento efetuado a
maior, a auditoria apontou este valor como passível de ressarcimento
(R$1.080,90, equivalente a 792,22 VRTE’s).
Destaco que nos termos da ITC 13/2006 (fls. 5756/6034 do processo
TC 1984/2004), encampados pelo Ministério Público Especial de
Contas, através do Parecer 3022/2006 (fls. 6039/6063 do processo
TC 1984/2004), foram mantidas as irregularidades supra citadas e
os ressarcimentos imputados.
No entanto, ante a documentação conduzida aos autos pelo
recorrente, em confronto com as manifestações da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias
algumas considerações, no que diz respeito à responsabilidade
do agente administrativo indicado na ITI, tendo em vista que no
caso concreto somente foi citado o Secretário Estadual de Saúde,
sem, contudo, incluir no pólo passivo aqueles que diretamente
ocasionaram a falha.
Lado outro, vislumbro nos casos de pagamento de seguro de veículo
acima da quantidade existente em sua frota, pagamento de gás de
cozinha, que consistia em valor embutido no contrato pelo qual o
Estado já pagava, e por fim, o pagamento a maior em uma nota
fiscal, considerando um antecipado reajuste no valor contratual,
não se constituem atribuição de um Secretário Estadual de Saúde,
apontado como responsável, porque se referem a procedimentos
rotineiros de acompanhamento contratual, cujas peculiaridades não
devem o Ordenador de Despesas se imiscuir, notadamente, por não
se tratar de ato tão relevante que deveria passar necessariamente
pelo crivo do Secretário.
Nesse sentido, reconheço, em estrita observância do princípio da
segregação das funções, que os responsáveis pela verificação do
estrito cumprimento das normas atinentes ao pagamento contratual
caberiam, numa primeira análise, ao fiscal do contrato, quando
da conferência das notas fiscais, no momento da liquidação das
despesas, assim como ao encarregado do Setor de Finanças, que
deveria avaliar se os pagamentos estariam em consonância com os
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termos contratuais.
Vale mencionar o Parecer nº 0180/2004, exarado pela Audin/MPU,
que ao abordar o Princípio da Segregação de Funções, cita Silvio
Aparecido Crepaldi, para quem o referido princípio é “o elemento
mais importante de um sistema eficaz de controle interno.”
O referido parecer ressalta ainda o entendimento de William Attie,
de que “ninguém deve ter sob a sua inteira responsabilidade
todas as fases inerentes a uma operação. Cada uma dessas fases
deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e setores
independentes entre si.”
Nesse passo, infere-se que não cabia ao ora recorrente o
acompanhamento contratual de despesas como as ora apresentadas,
tendo em vista a grande quantidade de funções relevantes que
este acumula. É proveitoso, para o deslinde da questão, citar o
doutrinador João Carlos Macêdo Monteiro, ao dizer que:
“Ora, o administrador, até por uma questão de segurança, precisa
confiar na instituição teleológica dos órgãos técnicos da estrutura
interna da entidade por ele administrada. Sendo alguns atos de
administração ativa produto de sucessivos atos intermediários
e autônomos no procedimento administrativo, o fato de o
administrador ter, sob o ponto de vista funcional, a competência
para praticar o ato final, não deve implicar, necessariamente, em
sua responsabilização.”
Ademais, considerando que não houve nos três casos em questão,
a caracterização do nexo de causalidade das irregularidades com
a atuação deste agente apontado como responsável, sendo este
aspecto subjetivo determinante para a aferição da culpabilidade e
da sanção a ser aplicada, a irregularidade haverá de ser relevada.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual
o chamamento aos autos de demais agentes possivelmente
envolvidos como, fiscal do contrato, 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.
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) e 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.
Afasto, portanto, os ressarcimentos impostos, por entender que
não era atribuição do recorrente promover a conferência das
Notas Fiscais e respectivos adimplementos contratuais quando do
pagamento dos aludidos serviços.
Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade no presente caso, por entender que a irregularidade
em questão não é capaz de macular a presente prestação de contas,
notadamente, porque foram os presentes atos fulminados pelo
instituto da prescrição, merecendo determinação à atual gestão do
IESP, de forma que não volte a se repetir em exercícios futuros.
Quanto ao item 1.18 guerreado, que trata da ausência de
comprovação da efetiva apuração do desfalque de 576 (quinhentas e
setenta e seis) unidades do medicamento Imipenen do Almoxarifado
do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, constatado em
10/01/03, que resultou em prejuízo ao Erário, no montante de
R$32.023,70, equivalente a 23.470,90 VRTE’s, em infringência ao
artigo 249, § 4º, da Lei Complementar nº 46/94, tanto a área técnica
quanto o Ministério Público se manifestaram pelo afastamento do
ressarcimento inicialmente proposto pela auditoria, sob os seguintes
argumentos, abaixo reproduzidos:
O recorrente alega, quanto ao presente item, a ausência de nexo
causal entre a conduta do recorrente e a lesão patrimonial verificada.
Afirma que não ficou caracterizado o dolo de lesar o patrimônio
público.
Aduz que a instauração de processo administrativo não teria
impedido o furto do medicamento, razão pela qual inexiste nexo de
causalidade entre a conduta do recorrente e o dano.
Alega o recorrente que fez mais do que a Lei Complementar n. 46/94
determina no que diz respeito à apuração do fato, tendo em vista
que o furto foi noticiado à polícia judiciária, tratando-se inclusive de
crime de ação pública incondicionada.
Solicita a aplicação do princípio da razoabilidade.
Alega que como sua ação ou omissão não guarda nenhuma relação
com o prejuízo estatal, a imputação de ônus decorrente de fato de
terceiro fere de morte a teoria dos motivos determinantes e a teoria
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da causalidade adequada.
O gestor ainda argumenta o seguinte:
“Outro aspecto a ser salientado também é o da imputação por este
eminente Sodalício da responsabilidade na modalidade da teoria
do risco integral, uma vez que está a punir o então Gestor estatal
minorando os próprios efeitos dispostos na Carta da República.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, dispõe: ‘As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de culpa ou dolo’”
Acerca da transcrição acima, tirada diretamente das razões recursais,
fls. 18/19, observamos a total ausência de sentido das alegações do
gestor. A norma constitucional citada pelo recorrente diz respeito
a danos causados pela Administração a terceiros e a situação sub
examine trata de um dano causado por um agente da Administração
à própria Administração.
Passando adiante, entendemos que o gestor público tem o dever de
promover a apuração de quaisquer fatos irregulares que cheguem ao
seu conhecimento. Este dever não se encerra com a notícia crime,
vez que os processos penal e administrativo são independentes,
podendo, inclusive, gerar punições diferentes quanto a um mesmo
fato.
Assim, tinha o recorrente o dever legal de determinar a apuração do
furto de medicamentos na via administrativa. Impende observar que
da apuração administrativa também poderia advir a recomposição
do dano pelo culpado, e que se o recorrente não tomou providências
nesse sentido, agiu com negligência no que concerne às suas
obrigações enquanto gestor da coisa pública.
O nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do gestor se baseia
nessa obrigação cabendo ao administrador tomar as providências
legais para apuração do fato e para uma eventual recomposição
do erário, de acordo com o desenvolvimento do procedimento
administrativo de apuração.
Todavia, tendo em vista que o gestor, embora não tenha tomado
todas as providências que deveria, pelo menos, agiu para que fosse
feita uma investigação por parte da polícia, entendemos por afastar
o ressarcimento.
Mantém-se, no entanto, a violação ao art. 249 da LC n. 46/94, pois,
como já exposto, é dever legal do gestor a apuração de quaisquer
fatos irregulares de que tenha conhecimento.
Diante da argumentação acima transcrita, pode-se destacar que o
gestor não adotou todas as medidas cabíveis, agindo apenas para
que a apuração da questão fosse efetuada por parte da polícia,
restando prejudicada a instauração de procedimento para apuração
de responsabilidade no âmbito da administração, nos moldes
previstos no art. 249 da LC 46/94.
Nesse sentido, tendo em vista a independência de competência
para sancionar das esferas administrativa, civil e criminal, restou
flagrante a violação ao retrocitado art. 249 da LC 46/94.
Contudo, considerando que não há nexo de causalidade entre a ação
ou omissão do gestor e o prejuízo em comento, uma vez que nem
mesmo sua omissão em apurar os fatos na esfera administrativa foi
o que efetivamente ocasionou o dano, afasto do presente gestor a
responsabilidade de ressarcimento ao erário.
Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade no presente caso, por entender que a irregularidade
em questão não é capaz de macular a presente prestação de contas,
notadamente, porque foram os presentes atos fulminados pelo
instituto da prescrição, merecendo determinação à atual gestão do
IESP, de forma que não volte a se repetir em exercícios futuros.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, VOTO, concordando em parte com a área técnica e
o MPEC, da seguinte forma:
Por decretar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos
moldes dos já citados inciso I do § 2º do art. 71 c/c o § 4º, inciso II
do mesmo artigo, todos da LC 621/12, deixando, por esse motivo,
de aplicar penalidades aos responsáveis, quanto aos seguintes itens:
1.1. Ausência de licitação:
1.1.1. Fracionamento indevido de despesas (IESP: Processos nºs
23268956, 25004034, 24377678, 24374130, 25090011, 24269280,
24269352, 24956570, 25429418, 24955795, 24481424, 23746688,
23755547, 23834722, 24270997/24270989 e 25401696) infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos
artigos 2º e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
1.1.2. Contratação direta emergencial irregular (IESP: Processos nºs
24056065, 24083950, 24104604, 24104990, 24105058, 24106070,
24164216, 25458108, 24084000, 24100646, 24154580, 24154601,
24186759, 24285196, 24285463, 24598500, 24601594, 24601969,
24602671, 24602710, 24768715, 24851566, 24851582, 24993832,
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25262254, 25253689 e 24864056; Hospital São Lucas: Processos
nºs 094, 202, 366, 368, 382, 408, 325, 198, 224, 225, 351, 487,
273, 308, 343, 347, 349, 187, 478, 480, 487 e 345; Hospital Antônio
Bezerra de Farias: Processos nºs 215 e 184; Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Processos nºs 027, 285 e 026) - infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 24, inciso
IV, da Lei nº 8.666/93;
1.1.3. Comprovação de exclusividade por meio de documento
indevido (IESP: Processos nºs 24320196, 24246158, 21777489 e
24699888) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
1.1.4. Contratação irregular por inexigibilidade de licitação (IESP:
Processo nº 25237152) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso II, da Lei nº
8.666/93;
1.1.5. Prestação de serviços e fornecimentos de produtos sem
cobertura contratual (IESP: Processos nºs 24987247, 24715743,
25204548, 25274597, 25282468 e 25480804; Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória : Processos nºs 052, 055 e 051; Hospital
São Lucas: Processo nº 593; Hospital Roberto Arnizaut Silvares:
Processos nºs 013, 010 e 011; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos:
Processos nºs 028, 282, 027, 285 e 026) - infringência ao artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 60, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93;
1.2. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 02.05 a 21.07.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 60,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.3. Instrução inadequada de processos de dispensa (Hospital São
Lucas: Processos nºs 412, 421 e 336) - infringência ao artigo 26,
incisos II e III, da Lei nº 8.666/93;
1.4. Fracionamento indevido de despesas: modalidade de licitação
imprópria (IESP: Processos nº 24486485) - infringência ao artigo
23, caput, §§2º e 5º, da Lei nº 8.666/93;
1.5. Prorrogação indevida de contrato emergencial (IESP: Processo
nº 22116834) - infringência ao artigo 24, incisos IV, da Lei nº
8.666/93;
1.6. Violação ao Princípio da Isonomia quando da seleção de particular
a ser contratado (IESP: Processos nº 24171867) - infringência ao
artigo 19, inciso III, da Constituição Federal;
1.7. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nºs 43/2003, 175/2002 e
56/1997) - infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.8. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual
(Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 43/2003)
- infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos I e III, da Lei
8.666/93;
1.9. Realização de despesa sem prévio empenho (IESP: Processos
nºs 25274597 e 25458108; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processos nºs 053 e 058; Hospital e Maternidade Silvio
Avidos: Processo nº 028) – infringência ao artigo 60 da Lei nº
4.320/64.
1.10. Falha na liquidação e no pagamento de despesas:
1.10.1. Incorreta determinação do crédito devido (IESP: Processo
nº 23531550; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processos
nºs 489 e 058) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da
Lei nº 4.320/64;
1.10.2. Incorreta qualificação do credor (IESP: Processo nº
24547050) - infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64;
1.10.3 Ausência de contrato, ajuste ou acordo respectivo (IESP:
Processo nº 25458108) - infringência aos artigos 62 e 63, §2º,
inciso I, da Lei nº 4.320/64;
1.10.4 Ausência/inadequação do comprovante de prestação de
serviços (IESP: Processos nºs 25237152 e 22116834; Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 059; Hospital Dr. Dório
Silva: Processo nº 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 02/2003
e 054/2001 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos
artigos 62 e 63, caput, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.11. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Processos
nºs 24195952, 24824160, 25073567, 25262491, 24824151,
25041967 e 25262475, e Anexo IB do Processo TC-2167/2004, em
apenso) - infringência ao artigo 18, §1º, da Lei Complementar nº
101/00;
1.12. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93;
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1.13. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98.
1.14. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão)
1.15. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e Eficiência Administrativa;
1.16. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.16.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.16.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Dr.
Dório Silva, Hospital São Lucas, Hospital Infantil Alzir Bernardino
Alves: Almoxarifado do HIABA; Hospital e Maternidade Silvio Ávidos:
Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho: Almoxarifado do
HAB) - infringência aos artigos 5º, 12 e 14 do Decreto nº 4.258/98
e aos seguintes procedimentos do Almoxarifado: 3. Registro; 6.
Controle de estoque e 7. Distribuição de materiais;
1.17. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 24144924 e 20423209, Hospital Dório Silva: Aquisição de GLP
e Controle de Estoque; Hospital São Lucas: Controle de Estoque;
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: Controle de Estoque;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13/2003; Hospital
e Maternidade Silvio Ávidos: Controle de Estoque; e Hospital Adalto
Botelho: Controle de Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da
Constituição Federal (Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei
nº 8.666/93;
1.20. Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos (IESP)
- infringência ao artigo 5º da Lei 8.666/93.
Por dar provimento ao recurso impetrado, com a consequente reforma
do Acórdão TC 230/2007, no sentido de afastar os ressarcimentos
apontados pela auditoria nos itens 1.18 e 1.19, relevando, contudo,
as irregularidades destes tópicos que, em razão da prescrição, não
devem permanecer maculando as contas do presente gestor, quais
sejam:
1.18. Ausência de comprovação da efetiva apuração do desfalque
de 576 (quinhentas e setenta e seis) unidades do medicamento
Imipenen do Almoxarifado do Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória, constatado em 10/01/03 - infringência ao artigo 249, §4º,
da Lei Complementar nº 46/94;
1.19. Pagamentos indevidos configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa - infringência aos
artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37, caput, da Constituição Federal:
1.19.1. IESP: Processos nºs 23531550 e 22116834, respectivamente,
nos montantes de R$1.980,24, equivalente a 1.451,36 VRTE’s, e
R$5.175,83, equivalente a 3.793,48 VRTE’s;
1.19.2. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Processo nº 489
- Contrato nº 43/03, no montante de R$1.080,90, equivalente a
792,22 VRTE’s;
Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do IESP, de
responsabilidade do Sr. José Tadeu Marino, relativas ao exercício
de 2003, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/12, tendo em vista o afastamento das irregularidades
acima apresentadas, seguida de determinações ao atual gestor,
para observância dos requisitos legais infringidos, conforme
apontamentos feitos pela auditoria acima dispostos, sob pena de
incorrer em reincidência.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5325/2007,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer deste Recurso de Reconsideração e decretar a
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos moldes dos já
citados inciso I do § 2º do art. 71 c/c o § 4º, inciso II do mesmo
artigo, todos da LC 621/12, deixando, por esse motivo, de aplicar
penalidades aos responsáveis, no que tange aos itens 1.1 a 1.20
listados no voto do Relator;
2. No mérito, dar provimento ao recurso impetrado, com a
consequente reforma do Acórdão TC 230/2007, no sentido de
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afastar os ressarcimentos apontados pela auditoria nos itens 1.18
e 1.19, relevando, as irregularidades destes tópicos que, em razão
da prescrição, não devem permanecer maculando as contas do
presente gestor;
3. Julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Estadual
de Saúde Pública e Unidades Hospitalares Vinculadas - IESP, de
responsabilidade do Senhor José Tadeu Marino, relativas ao exercício
de 2003, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/12, tendo em vista o afastamento das irregularidades acima
apresentadas, seguida de determinações ao atual gestor, para
observância dos requisitos legais infringidos, conforme apontamentos
feitos pela auditoria, sob pena de incorrer em reincidência;
4. 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
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-1244/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3464/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE 2007
E 2008)
RESPONSÁVEIS - GEISA SIQUEIRA RAMOS DOS ANJOS E GR ARTE
E EDUCAÇÃO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE 2007
E 2008) - 1) CONTAS IRREGULARES - 2) RESSARCIMENTO - 3)
APLICAR PENA DE MULTA - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, para apuração
do objeto do Convênio nº 04/2007; nº 08/2007 e nº 07/2008,
celebrados pela Prefeitura de Vitória/ES, através da Secretaria
Municipal de Cultura e a GR ARTE E EDUCAÇÃO, cujo escopo era a
promoção de atividades relacionadas ao Programa Circuito Cultural,
conforme segue:
PROCESSO
3474474/2009
3475365/2009
3475400/2009
TOTAL

CONVÊNIO
04/2007
08/2007
07/2008

VALOR DÉBITO em 2009
R$9.131,50
R$6.252,58
R$26.551,70
R$41.935,78

Após a Administração Municipal ter promovido a apuração através
da tomada de contas, concluiu seus trabalhos pela necessidade de
devolução no montante de R$41.935,78, sob a responsabilidade
da Sr. Geisa Siqueira Ramos dos Anjos – Presidente do Conselho
Administrativo da GR ARTE E EDUCAÇÃO.
Posteriormente, a 4ª SCE elaborou a Manifestação Técnica Preliminar
TC nº 97/2011 (fls. 106/114), na qual anuiu os termos do Relatório
Final da Comissão de Tomada de Contas instituída, indicando que
o ressarcimento seria na quantia de R$55.985,36, equivalente a
27.889,48 VRTE, já devidamente atualizado para o exercício de
2010, assim como sugeriu a citação da Srª. Geisa Siqueira Ramos
dos Anjos – Presidente do Conselho Administrativo da GR ARTE E
EDUCAÇÃO, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 824/2011,
de fls. 124/125, que foi acompanhada pelo Plenário deste Tribunal,
conforme se depreende da Decisão Preliminar TC 623/2011, de fls.
www.tce.es.gov.br
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131.
Foi exarada, ainda, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 294/2012, de fls. 160/164, a Decisão Monocrática Preliminar de
fls. 167, determinando a citação da pessoa jurídica denominada GR
Artes e Educação, bem como pela expedição de ofício à Prefeitura
de Vitória/ES a fim de que fossem prestadas algumas informações
acerca de eventual procedimento administrativo e/ou judicial de
cobrança dos débitos tratados nos presentes.
Tendo em vista a frustração da diligência para citação da Srª. Geisa
Siqueira Ramos dos Anjos - fls. 134/137, foi sugerida a citação por
Edital, conforme voto de fls. 141/143, integralmente acolhida pelo
Plenário deste TCEES, sendo proferida a Decisão TC 2621/2012, de
fls. 146.
Também restaram frustradas as tentativas de citação da pessoa
jurídica (fls. 170/173-verso), sendo apresentada no Voto de fls.
174/175 a proposta de citação Editalícia, que foi integralmente
acolhida pelo Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão TC
1301/2013, de fls. 179.
Neste contexto, após transcorrido o prazo concedido, a SGS,
respaldada em informação do NCD, se manifestou pela ausência de
apresentação das defesas (fls. 152), o que deu ensejo à decretação
da revelia dos mencionados responsáveis, conforme voto de fls.
153/155 e Decisão TC 3385/2012 (fls. 158).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para análise técnica
conclusiva do NEC, que se manifestou por meio da ITC 3569/2013
(fls.190/203), cujos termos finais, reproduzo:
“4 - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, concluímos pela aceitação dos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão de Tomadas de Contas, cabendo
esclarecimento pelos fatos narrados, por parte da Presidente do
Conselho de Administração da GR Arte e Educação, Sra. Geisa
Siqueira Ramos dos Anjos, sob pena de devolução aos cofres
municipais da quantia de R$ 55.985,36 (cinquenta e cinco mil
novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), citada na
tabela acima que, convertida em VRTE, do exercício de 2010, soma
27.889,4888 (vinte e sete mil oitocentos e oitenta e nove vírgula
quatro mil oitocentos e oitenta e oito).”.
3.2. Isto posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da Srª. Geisa Siqueira Ramos dos Anjos – Presidente
do Conselho Administrativo da sociedade empresária GR Arte e
Educação em razão do cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 2 desta Instrução Técnica
Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com a
sociedade empresária GR Arte e Educação, do valor equivalente a
27.889,48 VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “d” e “e” da Lei Complementar 621/20129, sugerindo,
ainda, a aplicação de multa individual a responsável na medida de
sua responsabilidade e do dano causado ao erário, com amparo
no art. 62 n/f do art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar
Estadual nº 32/9310, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação mais favorável a responsável e aplicável à época dos
fatos apurados;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas da sociedade empresária GR Arte e Educação em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-a ao ressarcimento solidário com a Srª. Geisa Siqueira
Ramos dos Anjos – Presidente do Conselho Administrativo, do valor
equivalente a 27.889,48 VRTE ao erário Municipal, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e “e” da Lei Complementar
621/201211, sugerindo, ainda, a aplicação de multa individual a
responsável na medida de sua responsabilidade e do dano causado
ao erário, com amparo no art. 62 n/f do art. 96, inciso II, ambos da
Lei Complementar Estadual nº 32/9312, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação mais favorável a responsável e
aplicável à época dos fatos apurados;”
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas,
por meio do parecer – PPJC 3196/2014 (fls. 207/212), da lavra do
procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, ratificou os argumentos
fáticos e jurídicos delineados na referida peça conclusiva.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas instaurada com
o objetivo de apuração das pendências apontadas na prestação
de contas referente ao processo administrativo nº 4767796/2007,
e na omissão do dever de prestar contas relativamente aos
processos administrativos nºs. 7577668/2007 e 4537806/2008,
respectivamente relacionados aos Convênios 008/2007, 004/2007
e 007/2008, todos realizados por meio da Secretaria Municipal de
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Cultura e a entidade GR Arte & Educação, representada pelo sua
presidente Geisa Siqueira Ramos dos Anjos.
A Comissão concluiu que a entidade – GR Artes e Educação,
relativamente aos três Convênios firmados – 004/2007, 008/2007
e 007/2008, deixou de apresentar documentos probatórios, bem
como apresentou despesas não contempladas no Plano de Trabalho,
além de Notas Fiscais emitidas com data posterior a sua validade
ou com emissão anterior ao empenho e assinatura dos convênios
firmados, como também, após o término de sua vigência.
Em relação ao mérito, destaco que embora não tenham sido
apresentadas defesas no TCE, tendo sido decretada a revelia dos
responsáveis, observo que estes apresentaram justificativas para
afastar as inconsistências perante a Comissão da Tomada de Contas,
merecendo os seguintes destaques:
Convênio 008/2007 - Processo 3475365/2009;
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural denominado Auto
de Natal, a ser realizado na Igreja Santo Antônio no dia 23 de
dezembro de 2007;
Valor: R$105.100,00;
Vigência: 60 dias a partir da assinatura do Convênio (19/12/2007).
Constatei no processo em apenso 3475365/2009, justificativas e
esclarecimentos trazidos pelos agentes envolvidos, quando da
apuração dos fatos na Tomada de Contas, instaurada no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (fls. 47/50 e 56/62).
Também verifiquei a apresentação de Notas Fiscais e Recibos
encartados às fls. 92/154, comprovando a realização das despesas,
sinteticamente reproduzidas por meio de Planilha de fls. 155,
seguida de demonstrativo de aplicação dos recursos recebidos (fls.
156).
Por fim, consta naqueles autos o Relatório Conclusivo da Comissão
processante da Tomada de Contas (fls. 173/177), no qual foram
identificadas irregularidades que ensejariam o ressarcimento ao
Município de Vitória, por parte da entidade GR Arte e Educação,
no valor de R$6.252,58, tendo em vista a irregularidade verificada
nos documentos fiscais probatórios das despesas encartados às fls.
93/154.
Nessa linha, foram consideradas as seguintes notas fiscais emitidas
fora do prazo, ou seja, antes ou depois da vigência do Convênio - de
19 de dezembro de 2007 a 16 de fevereiro de 2008:
Nota Fiscal
00220
01827
00023
00316
02043
234825
002833
001432
000636
Subtotal

Data
28/02/08
22/02/08
14/04/09
18/04/08
30/11/09
07/12/09
03/12/07
20/11/07
20/11/07

Nota Fiscal
Recibo s/nº
0008
0043
Subtotal

Data
27/12/08
21/12/07
24/12/07

Valor (R$)
1.600,00(*)
1.000,00
1.500,00
785,00
4,01
74,24
4,40
96,40
96,60
3.560,65

Fls.
105
104
92
93
103
102
101
99
100

Valor (R$)
720,00
103,96
1.700,00
2.523,96

Fls.
94
96
97

Valor (R$)
27,00

Fls.
98

1.326,00 (*)
27,00

95

Nota: a comprovação dos serviços contábeis foi aceita pela Comissão
porque a NF correspondente (NF 00220) foi emitida menos de
um mês do término da vigência do Convênio, e por se tratarem
de serviços cuja natureza teria como duração toda a execução do
convênio.
Também foram considerados alguns comprovantes inválidos e
outros com despesas não previstas no convênio:
Inválidos:

Não previstas no convênio:
Nota Fiscal
Data
Ordem de Serviço 28/11/07
005
1936
28/12/08
Subtotal

Nota: Conforme as justificativas de fls. 47/50, a compra de
cavaletes, no valor de R$1.326,00, foi entregue por engano pela
entidade, devendo então, segundo a Comissão processante, ser
desconsiderada.
Neste contexto, reconheço que as notas fiscais emitidas
posteriormente a vigência do convênio não podem ser consideradas
para efeito probatório das despesas, notadamente, as que foram
emitidas quase um ano depois do término da vigência, ou mesmo,
em data anterior ao início do pacto firmado. Nestas, incluo a Ordem
de Serviço 005, datada de 28/11/07, no valor de R$27,00, assim
como o Recibo acostado às fls. 94, datado de 27/12/08, no valor de
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R$720,00.
Também mantenho a irregularidade e o ressarcimento da despesa
contida nas NF’s 0008 e 0043 (fls. 96/97), tendo em vista a
emissão de ambas posteriormente ao vencimento do bloco, bem
como mantenho o ressarcimento imposto de R$1.600,00 (NF 00220
– fls. 105), em decorrência dos serviços contábeis executados
posteriormente ao término do evento.
Já em relação à nota fiscal nº 1936, no valor de R$1.326,00, que
trata da compra de cavaletes, não encontro respaldo para afastar
o ressarcimento, uma vez que a própria entidade beneficiada
confirmou que o material não estava previsto no Plano de Trabalho
do Convênio em questão, tendo sido entregue por engano.
Nesse passo, aproveitando em parte os argumentos trazidos à
colação pela GR Arte e Educação encartados nos autos em anexo,
bem como pelas ponderações acima explicitadas, mantenho o
ressarcimento de R$9.037,61, decorrente das irregularidades
apresentadas nas documentações abaixo transcritas, que restaram
impróprias para comprovar o uso adequado dos recursos repassados
pelo município de Vitória:
Documentos

Data

Valor (R$)

Fls.

NF 01827

22/02/08

1.000,00

104

NF 00023

14/04/09

1.500,00

92

NF 00316

18/04/08

785,00

93

NF 02043

30/11/09

4,01

103

NF 234825

07/12/09

74,24

102

NF 002833

03/12/07

4,40

101

NF 001432

20/11/07

96,40

99

NF 000636

20/11/07

96,60

100

NF 1936

28/12/08

1.326,00

95

Recibo s/nº

27/12/08

720,00

94

Ordem de Serviço 28/11/07
005
NF 00220
28/02/08
NF 0008
21/12/07

1.600,00
103,96

105
96

NF 0043

1.700,00

97

Total

24/12/07

27,00

98

9.037,61

Convênio 004/2007 - Processo 3474474/2009
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural, que contempla
Oficinas Multiculturais, Visitas Técnicas e Atividades Culturais na
região da Grande Santo Antônio;
Valor: R$243.800,00;
Vigência: até 15 de dezembro de 2007, contando a partir da
assinatura do Convênio (31/08/2007).
Constatei no processo em apenso 3474474/2009, justificativas e
esclarecimentos trazidos pelos agentes envolvidos, quando da
apuração dos fatos na Tomada de Contas, instaurada no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (fls. 40/41, 51, 55/58,
64/67 e 69/70).
Também verifiquei a apresentação de Notas Fiscais e Recibos
encartados às fls. 89//174, assim como encartes e publicações
com a programação dos eventos (fls. 175/190), comprovando a
realização das despesas, sinteticamente reproduzidas por meio de
Planilha de fls. 191/192, seguida de demonstrativo de aplicação dos
recursos recebidos (fls. 193).
Por fim, consta naqueles autos o Relatório Conclusivo da Comissão
processante da Tomada de Contas (fls. 210/214), no qual foram
identificadas irregularidades que ensejariam o ressarcimento ao
Município de Vitória, por parte da entidade GR Arte e Educação, no
valor de R$9.131,50, tendo em vista a extemporaneidade da NF 219,
de 27/03/2008, apresentada pela empresa Estrutural Contabilidade.
No caso concreto, em que pese a emissão de notas fiscais posteriores
ao término de vigência do convênio, no valor total de R$110.750,00,
a Comissão processante votou por considerá-las como legais, pois
teriam sido emitidas somente um mês após o término da vigência
do Convênio (15/01/2008), levando em conta o despacho do então
gerente de Produção e Difusão Cultural, que atestou às fls. 20 a
execução do projeto, bem como pelas justificativas apresentadas
pela entidade - GR Arte e Educação (fls. 55/58), restando a ressarcir,
segundo a mencionada Comissão, o montante de R$9.131,50,
referente a serviços contábeis, pagos através da NF 219, de
27/03/2008.
Nessa linha, concordo com o afastamento do ressarcimento de
diversas outras despesas comprovadas através de notas fiscais
emitidas até um mês após o encerramento do Convênio, em
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razão do atraso verificado não somente na assinatura do Convênio
(31/08/07), mas, em especial, no repasse da verba, que estaria
previsto para agosto/2007 e apenas foi efetuado em 06/09/2007.
Desta forma, justifica-se o elastecimento no prazo final para
conclusão do Programa e aproveitamento das respectivas despesas
realizadas por mais um mês, como foi acatado pela Comissão
processante, tendo em vista a previsão para realização dos eventos
- período de quatro meses, que contados a partir do repasse da
verba (06/09/07), estenderia para janeiro de 2008 o citado prazo.
Também entendo como ilegítima a despesa ocorrida aproximadamente
três meses após o término do evento (dia 15/12/2007), constante
da NF 219, de 27/03/2008, em decorrência do pagamento de
serviços contábeis.
Assim, em consonância com a Comissão processante, mantenho o
ressarcimento imposto de R$9.131,50 (NF 219).
Convênio 007/2008 – Processo 3475400/2009
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural, que contempla
Oficinas Multiculturais, Visitas Técnicas e Atividades Culturais na
região do Centro de Vitória;
Valor: R$367.125,00;
Vigência: até 29 de dezembro de 2008, contando a partir da
assinatura do Convênio (28/08/2008).
Constatei no processo em apenso 3475400/2009, justificativas e
esclarecimentos trazidos pelos agentes envolvidos, quando da
apuração dos fatos na Tomada de Contas, instaurada no âmbito da
Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (fls. 36/37, 46, 50/53 e
59/65).
Também verifiquei a apresentação de Notas Fiscais e Recibos
encartados às fls. 77//179, assim como encartes e publicações
com a programação dos eventos, além de Relatórios Semanais
de Matrículas e Oficinas de Apoio (fls. 180/255), comprovando a
realização das despesas, sinteticamente reproduzidas por meio de
Planilha de fls. 256/257, seguida de demonstrativo de aplicação dos
recursos recebidos (fls. 258).
Por fim, consta naqueles autos o Relatório Conclusivo da Comissão
processante da Tomada de Contas (fls. 289/295), no qual foram
identificadas irregularidades que ensejariam o ressarcimento ao
Município de Vitória, por parte da entidade GR Arte e Educação, no
valor de R$26.551,70, tendo em vista a apresentação de documentos
fiscais ilegítimos para comprovar a realização das despesas relativas
a compras de produtos, seja com data posterior ao término da
vigência do Convênio firmado, seja porque não contempladas no
Plano de Trabalho do Programa, ou mesmo porque se mostravam
documentos fiscais inidôneos.
Nessa linha, foram consideradas as seguintes notas fiscais emitidas
fora da vigência do Convênio – 28/08/2008 a 29/12/2008:
Nota Fiscal
1307
1305
0160
subtotal

Data
30/12/2008
30/12/2008
31/01/2009

Valor (R$)
8.000,00
4.500,00
5.363,00
17.863,00

Fls.
77
78
79

Em relação às despesas não contempladas no Convênio firmado,
foram apresentadas as visitas técnicas e atividades culturais, no
valor de R$1.050,00 e 2.500,00, respectivamente, totalizando,
R$3.550,00.
Também foi apontado aluguel de instrumentos musicais no
montante de R$12.530,00, conforme as notas fiscais encartadas às
fls. 123/127, que diferenciam dos instrumentos pactuados.
Já quanto aos documentos inidôneos, foram apontadas as seguintes
despesas:
Documento
NF 2561

Motivo da invalidade do documento
A NF está em nome da empresa Boa
Praça Imp. e Exp. Ltda e não em nome
da GR Arte e Educação
NF 1606
Nota Fiscal com data de emissão
posterior ao vencimento do bloco
Recibo s/nº
Recibo de Evison Patrocínio
Recibo nº 0010 Recibo da Deco Móveis
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal da Artes e Bordados Brasil
Ltda que não possui nome da entidade
GR Arte e Educação
Recibo
Recibo da Al Aziz Ind. E Com. Ltda com
valor distinto da somatória constante do
Plano de Trabalho de R$5.500,00 (fls.
18) e do orçamento R$4.395,12 (fls.
254), bem como das NF 3897 e 3891,
que somam o valor de R$3.150,00 (fls.
120/121)
subtotal

Valor (R$) Fls.
194,00
84
80,00

82

1.200,00
100,00
22,00

80
83
81

5.500,00

85

7.096,00

Neste contexto, reconheço que as notas fiscais emitidas
posteriormente a vigência do convênio, no total de R$17.863,00,
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não podem ser levadas para efeito probatório das despesas,
notadamente, porque se referem à compra de materiais como,
fornecimento de lanches e material de construção (tintas e
correlatos), cuja entrega em data posterior ao fim do Programa
não se justifica. Nesse sentido, mantenho a irregularidade destas
despesas e respectivo ressarcimento.
Ademais, verifico que algumas despesas, no montante de
R$7.096,00, foram apresentadas com recibos e cupom fiscal que
não teriam validade fiscal (fls. 80, 81, 83 e 85), com Nota Fiscal cuja
emissão estaria posterior ao vencimento do bloco (fls. 82), outra
que não estaria em nome da GR Arte e Educação (fls. 84), e por
fim, o valor de R$5.500,00, destinado à compra do item linóleo,
sobre o qual não foi comprovada a realização da despesa, pois além
do recibo apresentado às fls. 85 se constituir documento sem valor
fiscal, consta nele valores que não se equivalem ao valor destinado,
conforme Plano de Trabalho.
Também considero as visitas técnicas e atividades culturais, no
valor de R$1.050,00 e 2.500,00, respectivamente, totalizando,
R$3.550,00, despesas não contempladas no Convênio firmado, e,
portanto, passíveis de devolução.
Quanto ao aluguel de instrumentos musicais no montante de
R$12.530,00, conforme as notas fiscais encartadas às fls. 123/127,
nas quais constam instrumentos musicais diversos dos pactuados,
constato que persiste razão a GR Arte e Educação Comissão,
pois tais alterações seriam em decorrência da necessidade de
adequações ao Plano de Trabalho, e cuja modificação não alterou
o valor destinado a instrumentos musicais dispostos no Plano de
Trabalho (fls. 18), restando necessárias apenas para uma melhor
prestação dos serviços.
Deste modo, vislumbro razões para afastar em parte as
inconsistências acima listadas, motivo pelo qual, aproveitando os
argumentos trazidos à colação pela GR Arte e Educação encartados
nos autos em anexo, bem como pelas ponderações acima
explicitadas, mantenho o ressarcimento de R$28.509,00, decorrente
do somatório da irregularidade na apresentação de documentos
emitidos em data posterior à vigência do Convênio (R$17.863,00),
além das consideradas inidôneas (R$7.096,00 e R$3.550,00), e,
portanto, impróprias para comprovar o uso adequado dos recursos
repassados pelo município de Vitória:
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, concordando parcialmente com a área técnica e
MPEC, VOTO, no seguinte sentido:
1) Julgar irregulares as contas tomadas nestes autos, na forma do
artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, considerando
as inconsistências da prestação de contas dos Convênios abaixo
listados:
Convênio 008/2007 - Processo 3475365/2009;
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural denominado Auto
de Natal, a ser realizado na Igreja Santo Antônio no dia 23 de
dezembro de 2007;
Convênio 007/2008 – Processo 3475400/2009
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural, que contempla
Oficinas Multiculturais, Visitas Técnicas e Atividades Culturais na
região do Centro de Vitória;
Convênio 004/2007 - Processo 3474474/2009
Objeto: Promover o Programa Circuito Cultural, que contempla
Oficinas Multiculturais, Visitas Técnicas e Atividades Culturais na
região da Grande Santo Antônio;
2) Imputar à empresa GR Arte e Educação a responsabilidade
pelo ressarcimento da quantia de 26.101,73 VRTE, decorrente da
soma de R$9.037,61, correspondente a 5.154,33 VRTE (Convênio
008/2007), R$28.509,00, equivalentes a 15.739,52 VRTE (Convênio
007/2008) e R$9.131,50, equivalentes a 5.207,88 VRTE (Convênio
004/2007), tendo em vista a prática de ato ilegal e pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3) Aplicar multa individual à responsável, representante da entidade
GR Arte e Educação – Srª Geisa Siqueira Ramos dos Anjos, no
montante de 3.000 VRTE, nos termos do artigo 62 e 96, inciso II da
LC 32/93, legislação aplicável à época;
Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3464/2009,
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, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregulares as contas tomadas nestes autos, na forma do
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artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012, considerando
as inconsistências da prestação de contas dos Convênios que se
seguem: Convênio 008/2007 - Processo 3475365/2009; Convênio
007/2008 – Processo 3475400/2009 e; Convênio 004/2007 Processo 3474474/2009;
2. Imputar à empresa GR Arte e Educação a responsabilidade pelo
ressarcimento da quantia de 26.101,73 VRTE`s, decorrente da
soma de R$9.037,61, correspondente a 5.154,33 VRTE`s (Convênio
008/2007), R$28.509,00, equivalentes a 15.739,52 VRTE`s
(Convênio 007/2008) e R$9.131,50, equivalentes a 5.207,88
VRTE`s (Convênio 004/2007), tendo em vista a prática de ato ilegal
e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário, tudo com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar 621/2012;
3. Aplicar multa individual à responsável, representante da entidade
GR Arte e Educação – Senhora Geisa Siqueira Ramos dos Anjos, no
montante de 3.000 VRTE`s, nos termos do artigo 62 e 96, inciso II
da LC 32/93, legislação aplicável à época;
4. 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. 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-1183/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO            - TC-2595/2014
JURISDICIONADO- FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEIS - ANDRÉ ALBUQUERQUE GARCIA E SÉRGIO
ALVES PEREIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2013) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2, do Fundo
Penitenciário Estadual - FPE, do exercício financeiro de 2013, sob
a responsabilidade dos senhores André de Albuquerque Garcia –
Secretário de Estado da Justiça (01/01/2013 a 03/03/13) e Sérgio
Alves Pereira – Secretário de Estado da Justiça (10/04/2013 a
31/12/2013).
Segundo o Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC, na
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 7603/2014, verifica-se do
Relatório Técnico Contábil RTC 305/2014, fls. 8/17, elaborado pela
2ª Secretaria de Controle Externo, que a conclusão do mesmo foi
pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta dos senhores
André de Albuquerque Garcia e Sérgio Alves Pereira no exercício do
cargo de Secretários de Estado da Justiça, consequentemente como
ordenadores de despesas do Fundo Penitenciário Estadual – FPE, no
exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014 e as
orientações da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na
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Nota Técnica SEGEX 007/2014, a análise consignada neste Relatório
Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor
responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas dos senhores André de Albuquerque Garcia
e Sérgio Alves Pereira, encaminhada pelo senhor Eugênio Coutinho
Ricas, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Seguindo-se o trâmite regimental, enviados os autos ao
representante do Ministério Público Especial de Contas, esse se
manifestou por meio de parecer, à fl. 21, acompanhando in totum o
entendimento da área técnica veiculado na ITC 7603/2014.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que este
Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas dos senhores André de
Albuquerque Garcia – Secretário de Estado da Justiça (01/01/2013
a 03/03/13) e Sérgio Alves Pereira – Secretário de Estado da Justiça
(10/04/2013 a 31/12/2013), frente ao Fundo Penitenciário Estadual
- FPE, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2595/2014,
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, julgar regulares as
contas dos senhores André de Albuquerque Garcia – Secretário de
Estado da Justiça (01/01/2013 a 03/03/13) e Sérgio Alves Pereira
– Secretário de Estado da Justiça (10/04/2013 a 31/12/2013),
frente ao Fundo Penitenciário Estadual - FPE, no exercício de 2013,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando-se, pois, plena quitação aos responsáveis, nos termos do
art. 85 do mesmo diploma legal, e, portanto, arquivar os presentes
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, Relator, José Antônio
Almeida Pimentel 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 ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-1251/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3363/2010 (APENSO: 8312/2010)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2009)
RESPONSÁVEIS - SILVANA GALLINA E DANIELA MERISIO
FERNANDES ALEXANDRE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO
DE 2009) - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, referente
ao exercício financeiro de 2009 sob a responsabilidade da Sra.
Silvana Gallina – Diretora Presidente e da Diretora Administrativo e
Financeiro Sra. Daniele Merisio Fernandes Alexandre.
Os presentes autos têm como apenso a Auditoria Ordinária
empreendida no referido Instituto, relativamente ao exercício de
2009 (TC 8312/2010), sob a responsabilidade da mesma Diretora
Presidente e da mesma Diretora Administrativo e Financeira.
Após os trâmites processuais regimentais nos dois processos, foi
elaborada uma Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4794/2012,
analisando de forma conjunta a prestação de contas anual e a
auditoria, às fls. 383/415 dos presentes autos.
Ato contínuo, foram encaminhados os autos ao ilustre membro do
Ministério Público Especial de Contas, que lançou o parecer PPJC
1182/2012, às fls. 419/433.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Da Prestação de Contas Anual
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada tempestivamente pela
Diretora Presidente, na data de 31 de março de 2010, através do
Ofício Nº 030/2010 – IASES/PR - fl. 01.
Foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 178/2012 (fls.
326/333), onde registradas supostas irregularidades. Após a devida
citação da responsável senhora Silvana Gallina, e suas tempestivas
justificativas, foram os autos encaminhados à 2ª Controladoria
Técnica, a qual elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
105/2012 (fls. 375/380), que analisou e concluiu da seguinte forma:
II DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE APONTADOS NA RTC
178/2011 E INCORPORADOS PELA ITI 675/2011
II.1 – Item I da ITI 675/2011:
IV.1 – Ausência de conciliação e extrato bancário
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105 c/c Res.
TC nº 182/2002, art. 105, inciso III, alínea “c”.
Responsável: Silvana Gallina
Conta Contábil
1111.2.01.01
1111.3.06.02
1111.3.06.02

Banco-Agência-Conta
021-01045-0005757810
021-01045-0005757810
021-01045-5757810

Saldo
0,00
0,00
0,00

Justificativas Apresentadas
À fl. 372 o citado apresenta a justificativa:
“Não foi apresentada a conciliação bancária da referida conta na
Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2009, devido
ao cancelamento da mesma em junho de 2009, conforme extrato
bancário e conciliação feita em junho de 2009, onde apresenta um
saldo bancário e contábil = a zero, (cópia em anexo).”
Análise das justificativas
Às fls. 357 e 358, foram apresentados a conciliação e o extrato
bancário, com saldo 0 (zero).
Diante dos documentos apresentados, fica saneada a irregularidade
do Item I, IV.1.
II.2 – Item da ITI 675/211:
IV.2 – Data de extratos bancários não correspondentes ao final do
exercício
Base Legal: Lei Federal nº 4.320/64, artigos 85, 89 e 105 c/c Res.
TC nº 182/2002, art. 105, inciso III, “c”.
Responsável: Silvana Gallina
Conta
Contábil

BancoAgênciaConta
1111.2.99.02 001-3665x852767
1111.2.99.02 001-3665x853208

Data
Extrato

Saldo

23/12/2009

36.149,29

Novembro/2009 0,00

TC
3363/10
Folha
57
60

Justificativas Apresentadas
À fl. 372 o citado apresenta justificativa:
Conta 85.276-7
“O extrato bancário apresentado na prestação de contas referente
ao exercício de 2009 com data de 23/12/2009 foi o apresentado
pelo Banco do Brasil em 31/12/2009, uma vez que não houve
lançamentos no período de 23 a 31/12/2009, conforme apresenta
o extrato de contas e conciliação bancário de janeiro/2010 sem
movimento e mês de fevereiro/2010 com saldo igual R# 36.149,29
(cópias em anexo).”
Conta 85.320-8
“O extrato bancário apresentado na prestação de contas referente
ao exercício de 2009 com data posição em novembro/2009 foi o
apresentado pelo Banco do Brasil em 31/12/2009, uma vez que
não houve lançamentos no período de 01 a 31/12/2009, conforme
apresenta o extrato de contas e conciliação bancário de janeiro de
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de março de 2015
2010 com saldo igual a 0 (zero). (cópias em anexo).”
Análise das justificativas
Conta 85.276-7
À fl.368 foi apresentado extrato bancário de 10/03/2010, posição de
fevereiro/2010 com saldo anterior de R$ 36.149,29, mesmo valor
do saldo do extrato apresentado em 23/12/2009. Considerando que
em janeiro/2010 não houve movimentação conforme informado
no extrato à fl. 365, que o saldo de 23/12/2009 permanece em
fevereiro de 2010, entende-se que não há indícios de dano ao erário.
Conta 85.320-8
Às fls. 369 a 371 constam a conciliação bancária de janeiro/2010
com saldo 0 (zero), extrato de 10/02/10 informando que não
houve lançamentos no período de 01/01 a 31/01/2010 e extrato de
10/02/2010 com informação que não houve aplicação em fundos na
data informada. Em consulta ao processo de prestação de contas
do exercício seguinte (2010) nº 2290/2011, verificou-se à fl. 42
extrato bancário de 06/01/2011 com posição dezembro/2010, com
saldo anterior 0 (zero), igual ao saldo apresentado no extrato de
novembro de 2009.
Diante do exposto e documentos apresentados, ficam saneadas as
irregularidades do Item I, IV.2.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que foram respondidos a contento
os indícios de irregularidades, sugiro sob o aspecto técnico-contábil
a Regularidade da Prestação de Contas do Instituto de Atendimento
Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES, referente ao exercício de
2009, que teve como responsável a Senhora Silvana Gallina. (g.n.)
Recomendação: Que nas próximas prestações de contas, faça
constar as conciliações e respectivos extratos bancários com posição
de 31/12, de todas as contas ativas, incluindo as com saldo zero.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
firmou entendimento quanto ao afastamento das irregularidades
que tratam de divergência de valores entre o Balanço Patrimonial e o
Inventário na análise de contas referentes aos exercícios anteriores
a 2012, na esteira do Acórdão TC nº 117/2010, de 20/04/2010, em
processo relatado pelo Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Ratificando o entendimento e voto do Exmº Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, foi aprovada, pelo Plenário desta Corte, a
Resolução nº TC 221 de 07/12/2010. Com efeito, esta Resolução
suspende, inclusive, a obrigatoriedade constante do inciso IV
e V do artigo 105 da Resolução TC 182/2002, dos órgãos e
entes jurisdicionados, pessoas jurídicas de direito público, de
encaminharem os relatórios de inventário na forma regimental,
referentes ao exercício de 2011 para o Estado e de 2012 para todos
os Municípios:
Resolução TC nº221/2010,
“Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a
atender as novas normas de contabilidade pública a partir de sua
obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os
Municípios.
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados
ficam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas
reavaliações até o término do exercício anterior ao da obrigatoriedade
prevista na legislação.
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados
estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário
dos bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à
Prestação de Contas Anual, conforme determinação regimental.”
Como se constata, a Resolução TC nº 221/2010, dispõe sobre
a orientação e a fiscalização das questões patrimoniais nos
jurisdicionados do TCEES para o exercício em análise, e determina
que os jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o
relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem como de
almoxarifado, junto à Prestação de Contas Anual, no prazo de
adequação ali especificado.
Dessa forma, nos termos do voto do Exmº Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e da Resolução nº 221/2010, a equipe técnica
sugeriu que a suposta irregularidade listada quanto às divergências
observadas não fosse objeto de citação, o que foi mantida pela
Relatora.
Isto posto, o NEC manifestou-se, com relação à Prestação de Contas
Anual da seguinte forma:
“(...) diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02,
conclui-se opinando pela:
- Irregularidade das contas do Instituto Sócio-Educativo do Estado
do Espírito Santo - IASES e dos atos de gestão da senhora Silvana
Gallina, Diretora Presidente do IASES, no exercício 2009, nos
termos da alínea “d”, inciso III, do art. 84 da Lei Complementar
nº 621/12, presentificada nos itens 2.2.4 e 2.2.5 desta instrução,
pela prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal
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ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial”.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, o
mesmo, por seu representante, opinou no sentido de:
“ (...) com fulcro no artigo 84, III, “c” e “d”, da Lei Complementar nº.
621/12, sejam julgadas IRREGULARES as contas do INSTITUTO DE
ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES,
exercício de 2009, sob responsabilidade de SILVANA GALLINA e
DANIELE MERISIO FERNANDES ALEXANDRE ;
2 – seja aplicada às responsáveis multa pecuniária, na forma do art.
135, II, da LC nº. 621/12 c/c art. 166 da Res. TC nº. 182/02;
3 – sejam expedidas as RECOMENDAÇÕES sugeridas pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, em fls. 414/415, da
Instrução Técnica Conclusiva nº. 4794/2012”.
II.2 – Da Auditoria
Em face dos indícios de irregularidades apontados no Relatório
Técnico de Auditoria — RAO nº 259/2010 (fls. 05/26 e documentos
de fls. 27/285 – Processo TC 8312/2010 — Volumes I e II), concluiuse pela necessidade de citar as gestoras acima elencadas, para que,
nos prazos fixados pelo Relator, encaminhassem os esclarecimentos
necessários no tocante aos itens elencados na Instrução Técnica
Inicial ITI 354/2011 (fls. 286/296), a saber:
2.2.1 – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO
Base legal: Art. 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93
2.2.2 – CLÁUSULAS EDITALÍCIAS CONTRADITÓRIAS
Base legal: Art. 40, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
2.2.3 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
Base legal: Art. 3º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002 e artigos 16,
inciso I, e 30, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.527-R/2005.
2.2.4 – AUSÊNCIA DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Base legal: Arts. 62 e 63 da Lei nº. 4.320/64
2.2.5 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE GESTOR DO CONTRATO
Base legal: Art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.790-R/2007 e do art.
67 da Lei nº. 8.666/93.
Relativamente aos itens 2.2.4 e 2.2.5 da ITI, a unidade técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, em sede de parecer conclusivo,
concordam no sentido de que as irregularidades apontadas sejam
mantidas, sob os seguintes argumentos:
diante dos riscos potenciais causados ao órgão em razão do
descumprimento às regras mínimas previstas para a liquidação
da despesa aliado ao fato de que os documentos acostados não
possuem o condão de comprovar se o valor cobrado era proporcional
ao número de pessoas presentes ao evento, resta implícito o prejuízo
ao erário, embora não apontada a expressão monetária do dano, e
que por essa razão, trata-se de infração grave que se subsume à
norma do art. 84, III, “d” da LC nº. 621/12 (item 2.2.4); e
do fato de que a ausência de designação de servidor para fiscalizar
os contratos trouxe risco potencial à Administração de ocorrência de
falhas na execução dos mesmos sem a ciência das gestoras, bem
como a ausência de designação de representante da Administração
para acompanhamento da execução contratual atuou como causa
impeditiva à autorização de pagamento. Em assim agindo, o gestor
responsabiliza-se pela prática da infração, o que se trata de infração
grave capitulada no art. 84, III, “d” da LC nº. 621/12 (item 2.2.5).
Com relação a esses dois itens, da mesma forma posiciona-se este
relator.
A divergência entre a área técnica e o Ministério Público Especial de
Contas reside nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, para os quais a área
técnica opina pela sua desconsideração e o parquet de contas, por
seu turno, opina pela manutenção da irregularidade.
É certo, de fato, que nos três referidos itens houve infração de
norma legal. Todavia, é necessário tecer algumas considerações a
respeito de cada um dos itens, o que se passa a fazer a seguir.
Acerca do item 2.2.1, embora tenha havido infração a dispositivo de
lei, como bem assevera o NEC,
“ É mister considerar, no entanto, que o descumprimento ao art.
41 da Lei de Licitações não foi apontado pela Equipe de Auditoria,
possivelmente porque, já no exercício de 2009, a Administração deu
indicativos no sentido de corrigir tal procedimento relativamente
a alguns procedimentos licitatórios – haja vista os Processos
44125151, 44187556 e 47012722 também sob análise.
Pelos motivos acima expostos, sugerimos seja recomendado aos
atuais gestores do IASES que examinem detalhadamente, com
o auxílio da Assessoria Jurídica do órgão, as minutas de editais
de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes, a fim de que não se faça constar dos mesmos cláusula
desnecessária ou contraditória”.
No que se refere ao item 2.2.2,
“ Entretanto, em que pese ter havido a edição de cláusula
desnecessária, procede o argumento da defesa de que a mesma
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não seria suficiente para acarretar o insucesso da contratação, ou
mesmo excluir licitantes idôneos, posto que a mera previsão de
assinatura do contrato não configura cláusula restritiva ou abusiva.
Tendo em vista tratar-se de mero equívoco formal sem o condão
de acarretar prejuízos aos licitantes ou à Administração, reiterase a sugestão de recomendação aos atuais gestores do IASES que
examinem detalhadamente, com o auxílio da Assessoria Jurídica do
órgão, as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes, a fim de que não se faça constar dos
mesmos cláusula desnecessária ou contraditória”.
No que tange ao item 2.2.3,
“Consequentemente, há que se ter por procedente o argumento da
defesa de que, apesar de não se tratar de atividade fim, os serviços
de coffee break eram relevantes para a entidade no suporte dos
eventos que a mesma realizou visando atingir sua finalidade pública.
Considerando-se, portanto, que a despesa realizada atendia à
finalidade pública, haja vista que a própria equipe de auditoria não
cogita de outra forma, procede o argumento das responsáveis no
sentido de que a iminência do encerramento de contrato em vigor
era fator preponderante para autorizar o procedimento licitatório.
De fato, como alegam as próprias justificantes, caso a Administração
não tivesse realizado o procedimento licitatório e, na iminência
da realização de eventos, optasse pela contratação de empresa
diretamente, possivelmente as gestoras seriam demandadas por
inobservância à obrigatoriedade da licitação prevista no art. 2º da
Lei 8.666/93”.
Demais disso, há que se fazer algumas considerações acerca dos
princípios da isonomia e da razoabilidade aplicados ao processo
licitatório e o posicionamento dos Tribunais de Contas a respeito do
tema.
Para Hely Lopes Meirelles,
“(...) o Princípio da Razoabilidade pode ser chamado de princípio da
proibição de excesso, pois “objetiva aferir a compatibilidade entre
os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou
abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos
fundamentais”.
Segundo Luiz Roberto Barroso,
“(...) é um parâmetro de valoração dos atos da Administração Pública
para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a
todo ordenamento jurídico: a justiça”.
Nesse sentido, o Princípio da Razoabilidade têm o objetivo primordial
de dar valor às decisões tomadas pela Administração Pública, no
exercício da discricionariedade administrativa.
De acordo com José Roberto Pimenta Oliveira,
“O regime jurídico-sancionatório, por força do princípio constitucional
da razoabilidade, está atrelado ao dever de ostentar, entre as
infrações e sanções administrativas, como inarredável condição
de validade da norma que as estatui e do ato administrativo que
as aplica, o necessário coeficiente de adequação, necessidade
e proporcionalidade, sindicável pelo Poder Judiciário, ao nível
do controle de constitucionalidade ou legalidade de produção
jurídica.”(grifo nosso).
Deve-se entender que, no ato da ponderação de interesses,
analisando-se a possibilidade de aplicação de multa ao gestor e as
reais consequências do ato praticado, no caso em exame, no que
se refere aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, os contratos celebrados,
apesar de desrespeitarem requisitos formais, não chegaram a trazer
prejuízo à administração, na medida em que:
A ausência de formalização do contrato não trouxe prejuízo ao erário,
eis porque os objetos foram entregues de forma imediata; era um
contrato instantâneo, e ademais, continha garantia com relação
ao seu descumprimento (descumprimento esse que, conforme se
depreende dos autos, não houve);
A existência de cláusulas editalícias contraditórias não foi impugnada
por nenhum dos licitantes
e não cerceou a participação dos interessados ao certame, sendo
o contrato executado e cumprido a contento, não tendo causado
nenhum prejuízo à Administração;
A justificativa para a contratação foi realizada, ainda que de forma
precária ou deficitária.
Portanto, entende este Relator, por mais razoável, com relação a
estes três itens, pela exclusão de irregularidade e de aplicação de
multa, mantida recomendações e/ou determinações às gestoras,
como reprimenda necessária, adequada e suficiente à perfeita
correção para esses três itens.
III- DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais e
por concordar integralmente com a manifestação da área técnica e
parcialmente com o entendimento do Ministério Público Especial de
Contas, com fulcro nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar

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

Página 35
n.º 621/2012, submeto a matéria à apreciação do Egrégio Plenário,
propugnando o VOTO nos seguintes termos:
Pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS do Instituto Sócio-Educativo
do Estado do Espírito Santo - IASES e dos atos de gestão da senhora
Silvana Gallina, Diretora Presidente do IASES, no exercício 2009,
nos termos da alínea “d”, inciso III, do art. 84 da Lei Complementar
nº 621/12, presentificada nos itens 2.2.4 e 2.2.5 da ITC 4794/2014,
pela prática de ato ou omissão, com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, com fulcro no art. 82, parágrafo 1° da Lei
Complementar 621/2012;
Pela IRREGULARIDADE DOS ATOS DE GESTÃO praticados pela Sra.
Danielle Merisio Fernandes Alexandre – Diretora Administrativo e
Financeiro do Instituto Sócio-Educativo do Estado do Espírito Santo
- IASES, no exercício 2009, nos termos da alínea “d” do inciso III
do art. 84 da Lei Complementar nº 621/12, presentificada nos itens
2.2.4 e 2.2.5 da ITC 4794/2014;
Pela fixação de multa pecuniária individual, no valor correspondente a
quinhentas vezes o VRTE, às senhoras SILVANA GALLINA e DANIELE
MERISIO FERNANDES ALEXANDRE, ante a constatação de prática de
ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
prevista no art. 96 da LC 32/93 (correspondente, atualmente, ao
art. 135, inciso II, da LC n. 621/12 e ao art. 382 da Resolução TC n.
261/13) e art. 166, I da Resolução TC 182/2002 (correspondente,
atualmente, ao art. 389, II do RITCEES);
Pela Expedição das seguintes RECOMENDAÇÕES aos atuais gestores
do IASES:
4.1. Que nas próximas prestações de contas, a Administração faça
constar as conciliações e respectivos extratos bancários com posição
de 31/12, de todas as contas ativas, incluindo as com saldo zero
(Instrução Contábil Conclusiva ICC 90/2012);
4.2. Que nos próximos exercícios financeiros, a Administração
atente para os seguintes pontos:
•
a utilização do Registro de Preços, o que facilitaria o
atendimento das necessidades da autarquia.
•
que providencie a designação formal de servidor ou
comissão para o recebimento e atestação das mercadorias, mesmo
quando não ocorra a formalização de instrumento contratual, em
atendimento à legislação vigente.
•
a adoção da minuta padronizada de instrumento de
convênio conforme legislação vigente. (Instrução Técnica Inicial ITI
354/2011 - Proc. TC 8312/2010
4.3. Que examinem detalhadamente, com o auxílio da Assessoria
Jurídica do órgão, as minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, a fim de que não se
faça constar dos mesmos cláusulas desnecessárias ou contraditórias
(itens 2.2.1 e 2.2.2 da presente manifestação conclusiva).
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Que seja procedida a notificação das Sras. SILVANA GALLINA e
DANIELE MERISIO FERNANDES ALEXANDRE, nos termos do art.
358, III do RITCEES, para que tome ciência do resultado deste
julgamento.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
VOTO VISTA DO EXMO. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os autos der Prestação de Contas Anual do Instituto de
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, referente
ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da Senhora Silvana
Gallina, Diretora Presidente no referido exercício.
O NEC ao realizar a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4794/2012,
manifestou-se pela IRREGULARIDADE das contas, em face das
seguintes irregularidades:
2.2.4 – AUSÊNCIA DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
2.2.5 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
Sugerindo ainda, aplicação de MULTA INDIVIDUAL, bem como
RECOMENDAÇÕES.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Douto Procurador Luciano
Vieira, manifestou-se em desacordo com a área técnica, entendendo
serem remanescentes as seguintes irregularidades:
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLAÚSULAS EDITALÍCIAS CONTRADITÓRIAS
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO
AUSÊNCIA DE REGULAR LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO
Sugere ainda, aplicação de MULTA e as RECOMENDAÇÕES da ITC
4794/2012.
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O Eminente Conselheiro Relator Sérgio Manoel Nader Borges,
proferiu VOTO em consonância com a área técnica, manifestandose pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS e dos ATOS DE GESTÃO,
pelas irregularidades 2.2.4 e 2.2.5 da ITC 4794/2014, devendo
ainda ser aplicado MULTA correspondente a quinhentas vezes
o VRTE às Senhoras Silvana Gallina e Daniele Merisio Fernandes
Alexandre, devendo ainda ser expedidas as RECOMENDAÇÕES da
ITC 4794/2012.
É o sucinto relatório.
VOTO VISTA
Primeiramente, peço vênia ao Eminente Conselheiro Relator Sérgio
Manoel Nader Borges, para divergir de seu voto, pelos motivos que
passo a expor:
As irregularidades remanescentes evidenciaram impropriedades ou
falta de natureza formal, que não são graves e que não representam
dano injustificado ao erário, podendo ser corrigidas em exercícios
subsequentes, e, portanto não possuem o condão de macular as
contas.
Assiste razão as justificativas apresentadas pelas gestoras, pois de
fato não fora verificado pela área técnica qualquer dano ao erário,
apenas a ocorrência de erro formal:
Alegam que, nas situações enfocadas, inexiste o ato ilícito, tendo
em vista que não há a caracterização do dolo ou da má-fé do agente
público. Deve ser ilícita a conduta do agente público com a pura
intenção de causar lesão ao erário.
Este nexo-causal, consistente na conduta ilícita do agente público,
que tem como objetivo causar prejuízo ou tentar causar dano ao
erário deverá estar inequivocamente caracterizado para aplicação
de eventual sanção.
Em sentido idêntico, citam Francisco Octávio de Almeida Prado,
quando afirma:
“Para a configuração do ilícito é necessária a presença de dolo,
traduzido na consciência da ilicitude da concessão do beneficio.”
Sustentam que a interpretação da conduta do agente público há de
ser sistemática, tendo em vista que a lei não visa punir qualquer
conduta ilegal, ou seja, não intenta punir quem, por culpa, causa
prejuízo ao patrimônio público.
Assim, segundo a defesa, para que possa haver a subsunção
direta na descrição típica de um ilícito administrativo, não basta
a simples causalidade material: exige-se ainda um liame subjetivo
que estabeleça a conexão entre a conduta diretamente típica e a
participação do agente público.
A boa-fé, afirmam, retira a caracterização do ato ilícito, tendo em
vista que a lei alcança o administrador desonesto, mas não o inábil,
citando Pontes de Miranda:
Quem erra faz que não estava para fazer, ou se deixa de fazer o
que se havia de fazer, sem que desça, em qualquer das espécies,
a verificar se ter havido ato consciente, ou omissão consciente, ou
a posteriori, má-fé, ou outro elemento de intenção. Para que aí se
vá é preciso que se objetive a expressão ‘erro’: erro econômico,
erro político, erro jurídico, erro religioso, erro moral, erro artístico,
erro científico. Então, ocorre dentro de um desses ramos algo de
incorreto, a que quase sempre corresponde dever ou obrigação. Por
isso, em vez de aludir a erro, alude-se, no direito, ao dolo, à má-fé.”
As Ordenadoras de Despesas defendem que, no direito sancionatório,
não se admite o mero erro ou equívoco do agente público cometido
de boa-fé como elemento subjetivo para a punição, tendo em conta
que a lei estabelece a necessidade do dolo ou da má-fé.
Como se vê, afirmam as mesmas, a sanção ao Gestor Público, isto é,
aos Agentes Públicos em Geral, não deve ser aplicada pelo simples
erro material ou vicio formal sanável ou que não trouxe qualquer
prejuízo ao erário, como foi o caso dos processos de contratação
trazidas a essa Corte de Contas. Há de ser muito mais do que isto,
especialmente, com a comprovação da má-fé e o prejuízo ao erário,
praticado com dolo ou culpa.
O exercício da função administrativa conduz, consoante Celso
Antônio BANDEIRA DE MELLO, em um dever jurídico inescusável,
que se manifesta no atendimento ao interesse público.
Alegam que o fim da Administração é o interesse público. Assim
sendo, depreende-se que o atendimento ao interesse público se
constitui em pressuposto, referencial e fim da Administração Pública,
cuja atividade funcional somente possuirá validade caso esteja
condicionada e inarredavelmente relacionada à finalidade pública.
Sustentam que, a partir desse referencial, pode-se afirmar que
os instrumentais conferidos pela ordem jurídica condicionam o
administrador público, exclusivamente, ao exercício da função
administrativa adstrito à finalidade determinada pelo interesse
público, não detendo o gestor poder de escolha do fim da sua
função, ao contrário, impõe-se tão somente a persegui-lo.
Deste modo, segundo as responsáveis, a validade da função
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exercida pela Administração Pública submete-se à realização da sua
finalidade cogente, que é a perseguição do interesse público. ITC
4794/2012 - NEC
Ressalto ainda que a área técnica o Ministério Público de Contas, não
vislumbraram a necessidade de RESSARCIMENTO, o que esclarece
que não houve dano ao erário ou má aplicação do dinheiro público,
reforçando que as irregularidades são de natureza formal, portanto
as DETERMINAÇÕES para que não ocorram tais irregularidades no
próximo exercício mostram-se suficientes conforme dispõe o artigo
84, inciso II da Lei Complementar 621/2012:
Art. 84. As contas serão julgadas:
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza
grave e que não represente dano injustificado ao erário;
Ante o exposto, VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das
contas do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
– IASES, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade das
Senhoras Silvana Gallina e Daniele Merisio Fernandes Alexandre,
devendo ser expedidas as RECOMENDAÇÕES sugeridas na ITC
4794/2012, na forma de DETERMINAÇÃO:
1. Que nas próximas prestações de contas, a Administração faça
constar as conciliações e respectivos extratos bancários com posição
de 31/12, de todas as contas ativas, incluindo as com saldo zero
(Instrução Contábil Conclusiva ICC 90/2012);
2. Que nos próximos exercícios financeiros, a Administração atente
para os seguintes pontos:
a utilização do Registro de Preços, o que facilitaria o atendimento
das necessidades da autarquia.
que providencie a designação formal de servidor ou comissão para
o recebimento e atestação das mercadorias, mesmo quando não
ocorra a formalização de instrumento contratual, em atendimento à
legislação vigente.
a adoção da minuta padronizada de instrumento de convênio
conforme legislação vigente. (Instrução Técnica Inicial ITI 354/2011
- Proc. TC 8312/2010
3. Que examinem detalhadamente, com o auxílio da Assessoria
Jurídica do órgão, as minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, a fim de que não se
faça constar dos mesmos cláusula desnecessária ou contraditória
(itens 2.2.1 e 2.2.2 da presente manifestação conclusiva).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3363/2010,
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 Vista do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto encampado
em sessão plenária pelo Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas do Instituto de
Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo - IASES,
referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade das Senhoras
Silvana Gallina e Daniele Merisio Fernandes Alexandre, dando-se,
pois, regular quitação às citadas responsáveis;
2. Determinar aos gestores:
I) Que nas próximas prestações de contas, a Administração faça
constar as conciliações e respectivos extratos bancários com posição
de 31/12, de todas as contas ativas, incluindo as com saldo zero
(Instrução Contábil Conclusiva ICC 90/2012);
II) Que nos próximos exercícios financeiros, a Administração atentese para os seguintes pontos: a) a utilização do Registro de Preços,
o que facilitaria o atendimento das necessidades da autarquia; b)
que providencie a designação formal de servidor ou comissão para
o recebimento e atestação das mercadorias, mesmo quando não
ocorra a formalização de instrumento contratual, em atendimento
à legislação vigente e; c) a adoção da minuta padronizada de
instrumento de convênio conforme legislação vigente;
III) Que examinem detalhadamente, com o auxílio da Assessoria
Jurídica do órgão, as minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, a fim de que não se
faça constar dos mesmos cláusula desnecessária ou contraditória;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de março de 2015
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1252/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6948/2014 (APENSOS: 2318/2009 E 7548/2009)
JURISDICIONADO-BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO -RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE -MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS -ROBERTO DA CUNHA PENEDO, RANIERI FERES
DEOLLINGER E PAULO ROBERTO MENDONÇA FRANÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - REGULAR COM
RESSALVA - QUITAÇÃO - DETERMINAÇÃO - ARQUIVAR
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS - 1)
IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL - NÃO CONHECER - 2)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I. RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, na qualidade de Procurador
de Contas do Ministério Público de Contas, tendo por escopo declarar
nulo o ACORDÃO TC-246/2014 – Plenário prolatado no processo TC2318/2009 – fls. 736/774, que assim se encerra:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2318/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de
abril de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Banco
do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, relativa ao exercício
de 2008, sob a responsabilidade dos Srs. Roberto da Cunha Penedo,
Ranieri Feres Doellinger e Paulo Roberto Mendonça França, dandolhes a devida quitação;
2. Determinar aos gestores ou a quem lhes suceder:
2.1. Que encaminhem a declaração de que foi realizado o inventário
dos bens patrimoniais, em conformidade com o artigo 107, inciso
XIV, da Resolução TC 182/02, vigente à época, ou seja, contendo
o nome das pessoas designadas pela sua elaboração e relatório
do inventário anual realizado, com o saldo ao final do exercício,
detalhando a existência de incorporações, baixas e possíveis
divergências, em relação ai saldo da conta “Imobilizado” no balanço,
anual da empresa;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária - Presentes a sessão plenária do julgamento
os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente,
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 29 de abril de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA - Em substituição
Fui presente: DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA-Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral “
Com embasamento no artigo 23 da Lei Complementar 621/2012
e 134 e 137 do Código de Processo Civil pleiteia em suas razões
recursais a nulidade do Acórdão n° 246/2014 que julgou regular
com ressalvas à prestação de contas do Banestes S/A – exercício
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2008, sob argumento de que a participação do Conselheiro Relator,
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, estaria maculada de impedimento,
em razão de ter integrado o Conselho de Administração do Banestes
S/A, durante o exercício de 2008, bem como nos exercícios de 2005
a 2007 e 2009, comprometendo a isenção do julgamento dos autos,
“ ... uma vez que julgou processo em que figurou como órgão de
administração do jurisdicionado”. Por fim, pede pela anulação do
Acórdão n° 246/2014, “... ante a violação ao pressuposto processual
de validade concernente ao impedimento do órgão julgador ...”
Instada a se posicionar a 8ª Secretaria de Controle Externo por
meio da Instrução Técnica ITR 131/2014 (fls. 16/21), conclui ser o
Ministério Público de Contas capaz e quanto ao interesse recursal,
analisada aquela condição de admissibilidade “...a partir do binômio
necessidade-adequação...”, opina por considerar o recurso de
reconsideração como meio inadequado aos fins nele colimados oposição de exceção de impedimento, em razão da ocorrência da
figura jurídica da preclusão, vez que havia conhecimento prévio
da situação de impedimento por aquele órgão ministerial quando
da prestação de contas exercício 2008 – Processo TC 2318/2009,
dispondo assim do prazo de 15 dias para interposição de medida
recursal, não se justificando seja arguido o fato só após o julgamento
dos autos, por intermédio do Acórdão 246/2014.
E o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÂO
Analisando as condições de admissibilidade do presente recurso,
temos que o Ministério Público de Contas é parte capaz à sua
interposição.
Quanto à sua adequação, somos pelo seu não conhecimento, uma
vez utilizado o Recurso de Reconsideração quando, em realidade, de
sua fundamentação decorre que o meio adequado à sua propositura
seria a oposição de incidente de Impedimento, descabendo a
aplicação da fungibilidade por se tratarem de institutos jurídicos
distintos sendo que o primeiro (Recurso de Reconsideração) é
tratado nos artigos 405 a 407 da Resolução nº 261/2013 enquanto
o segundo (Exceção de Impedimento) é tratada por meio do artigo
340 e seguintes daquela mesma norma legal, com estabelecimento
de rito próprio ao seu processamento junto a esta Corte de Contas.
Acerca da não aplicação do princípio da fungibilidade ao pedido
de reconsideração, manifesta-se de maneira pacífica o Supremo
Tribunal Federal:
“A apresentação de “pedido de reconsideração”, conforme
denominado pela agravante, contra acórdão proferido por Turma
não tem amparo legal, configurando equívoco inescusável da parte,
a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao
qual se nega provimento. (AI-Agr-Ed 335512 / SP - São Paulo, Emb.
Decl.no Ag.Reg. no agravo de instrumento, relator(a): Min. Ellen
Gracie, julgamento: 08/10/2002, órgão julgador: primeira turma,
DJ 08/11/2002)
Não fosse só esta razão, ainda que admitida fosse a exceção,
embasado no artigo 340, caput, temos que a matéria está
preclusa quando observado o Parecer PPJC nº 2601/2013 datado
de 04/11/2013 proferido pelo Procurador de Contas Luiz Henrique
Anastácio da Silva nos autos do TC nº 2318/2009 da Prestação de
Contas do BANESTES S/A, exercício 2008 (fls. 694/696), sem que a
questão da qual ele já tinha conhecimento fosse suscitada naquele
momento.
Desta forma, conforme disposição legal, a suspeição deve ser
arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob
pena de preclusão temporal, ou seja, perda da faculdade processual
de praticar o ato em face da inércia em praticá-lo no momento
oportuno e legalmente determinado.
Em consulta processual acerca do assunto, foi obtida a seguinte
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará, verbis:
Processo : 28545-29.2009.8.06.0000/0 - ESTADO DO CEARÁ PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DES. FRANCISCO
GLADYSON PONTES PROCESSO Nº 28545-29.2009.8.06.0000/0
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO EXCIPIENTE: SERGIO JOSÉ PONTES ME EXCIPIENTE: SERGIO JOSÉ PONTES EXCIPIENTE: ANA MARIA
ALBUQUERQUE PONTES EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROMULO
MOREIRA DE DEUS RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES
- DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Exceção de Impedimento interposta por SERGIO JOSÉ
PONTES - ME, SERGIO JOSÉ PONTES e ANA MARIA ALBUQUERQUE
PONTES, em que é excepto o Desembargador RÔMULO MOREIRA DE
DEUS. Nas razões de pedir, os excipientes afirmam que o excepto
está impedido de participar do julgamento da Apelação Cível nº
10285-45.2002.8.06.0000/0, por haver proferido decisão nos autos
da Ação de Execução nº 377306-30.2000.8.06.0001/0, que deu
origem aos Embargos à Execução nº 396159-87.2000.8.06.0001/0,
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julgados pela sentença impugnada naquele recurso. É o breve
relatório. Fundamento e decido.
Observo, preambularmente, que a presente exceção de impedimento
foi ajuizada em 16 de novembro de 2009. (fls. 02) O julgamento
colegiado do qual o excepto participou, em tese indevidamente,
ocorreu na sessão da 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de
Justiça de 13 de outubro de 2009. (fls. 159 da Apelação Cível
nº 10285-45.2002.8.06.0000/0). Sucede que o art. 161, do
Regimento Interno do TJCE, dispõe que a arguição de suspeição
ou impedimento de desembargador deverá ser oposta antes da
divulgação da pauta de julgamento, verbis: Art. 161. A arguição de
suspeição ou impedimento deverá ser oposta até a designação de
dia para o julgamento da causa. (...)
É irrecusável, pois, declarar inadmissível a presente exceção, por
extemporaneidade manifesta. Forte em tais razões, aplicando
o disposto no art. 183, do CPC c/c o art. 165, Parágrafo único,
do RITJCE, não conheço da presente exceção, por manifesta
inadmissibilidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. Expedientes necessários. Fortaleza, 17 de maio de 2012.
FRANCISCO GLADYSON PONTES Desembargador Relator.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
invariavelmente afirmado que a exceção de impedimento ou
suspeição de membro de colegiado deve ser oposta antes da sessão
de julgamento do respectivo feito, sob pena de preclusão, posto
que o objetivo de tal incidente é precisamente afastar o magistrado
impedido ou suspeito do julgamento a ser realizado, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. DESEMBARGADOR.
JULGAMENTO COLEGIADO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
- Em havendo o juiz exercido jurisdição na primeira instância,
fica impedido de atuar no julgamento colegiado. - A exceção de
impedimento deve ser oposta antes do julgamento pelo Tribunal, sob
pena de preclusão. - Recurso especial conhecido, mas improvido.
Recurso Especial Nº 520.026, Rel. Min Francisco Peçanha Martins,
Segunda Turma, Unânime, DJ 01/02/2005, p. 481.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. As
exceções de impedimento e suspeição de desembargador devem
ser apresentadas antes do julgamento pelo colegiado. O mandado
de segurança não comporta a discussão sobre matéria de fato a
depender de prova. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
Nº 2.022, Rel. Min Cláudio Santos, Terceira Turma, Unânime, DJ
18/10/1993, p 21871.
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EMPRESA
NA VIGÊNCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INOCORRÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS DE LEI FEDERAL APONTADOS.
FUNDAMENTO DO V. ACÓRDÃO POR SI SÓ SUFICIENTE. SUSPEIÇÃO
OU IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. - As exceções
de suspeição e impedimento de Desembargador devem ser opostas
antes do julgamento pelo Colegiado. - Inocorrência de afronta aos
arts. 132, 134, § 1°, “d”, 145, IV e V, do Código Civil, eis que não
preterida solenidade que a lei considere essencial à validade do ato.
Prescindibilidade da anuência do recorrente que, a rigor, não figura
como parte na lavratura da escritura pública. - De qualquer forma,
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles. Súmula n° 283-STF. Recurso
especial não conhecido. Recurso Especial Nº 151.768, Rel.Min
Barros Monteiro, Quarta Turma, Unânime, DJ 26/04/1999, p. 107.
Acrescente-se, por oportuno, que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria não discrepa de tal compreensão,
verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGUIDA APÓS
O QUINQUÍDIO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ART 279 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. A
finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o
magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do
processo antes do julgamento da causa. 2. Arguição de suspeição
oferecida a destempo. 3. Agravo regimental improvido. Agravo
Regimental na Arguição de Suspeição Nº 38, Rel Min Ellen Gracie,
Tribunal Pleno Unânime, DJ 25.08.2006
Consultado o site do Tribunal Superior Eleitoral, encontrados os
seguintes julgados acerca do assunto, sob o tópico Coletânea de
Jurisprudência Arguição de impedimento - Generalidades (http://
temasselecionados.tse.jus.br):
“Mandado de segurança. Concurso público. [...]” NE: “O recorrente
alega a nulidade do acórdão recorrido, porquanto teriam participado
do julgamento o atual e o anterior Juiz Presidente do Tribunal a
quo, que figuraram no presente feito como autoridades coatoras,
o que afrontaria os princípios do devido processo legal e do juízo
natural. Observo, contudo, que o recorrente não ajuizou exceção no
prazo de quinze dias contados do fato que teria ocasionado eventual
impedimento dos juízes mencionados, a teor do art. 305 do Código
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de Processo Civil. [...] E mesmo que o impedimento tenha surgido
por ocasião do próprio julgamento do mandado de segurança
perante o Tribunal a quo, cumpria ao agravante haver arguido o
fato naquela oportunidade, ainda sob pena de preclusão, ou, então,
pelo menos, haver provocado o tribunal através de embargos de
declaração, o que não ocorreu, todavia.” (Ac. de 14.6.2012 no AgRRMS nº 6638, rel. Min. Arnaldo Versiani.)
“[...] 2. Ocorre a preclusão se o impedimento de Juiz Eleitoral
somente é suscitado em sede de recurso. [...]” (Ac. de 31.5.2007
no RESPE nº 25.745, rel. Min. Carlos Ayres Britto.)
“[...] Exceção de impedimento. Intempestividade. Improvimento.
A exceção de impedimento deverá ser arguida na primeira
oportunidade que se apresente para falar nos autos.” (Ac. nº 21.238,
de 1º.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)
“[...] Agravo regimental em medida cautelar. Impedimento de
membros do regional. Alegação posterior ao julgamento, pelo TRE,
desfavorável à parte. Preclusão. I – Alegação de impedimento de
membros do TRE após o julgamento da causa, desfavorável ao
impetrante. Preclusão ocorrente. [...]” (Ac. nº 1.343, de 1º.6.2004,
rel. Min. Carlos Velloso; no mesmo sentido o Ac. nº 3167, de
20.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)
“Eleitoral. Representação: Prática de conduta vedada pelo art. 41-A
da Lei nº 9.504/97, acrescentado pelo art. 1o da Lei nº 9.840, de
28.9.99: Compra de votos. [...] III – Impedimento e suspeição de
juízes do TRE: não-acolhimento. [...]” NE: Preliminar de parcialidade
de juíza do TRE, em razão de parentesco por afinidade em terceiro
grau com candidato a deputado federal. “[...] O incidente deveria
ter sido suscitado antes do julgamento, pelo TRE, em petição
fundamentada (CPC, arts. 138, § 1º, e 312). Oposta a exceção,
tardiamente, incide, no caso, a preclusão. [...] Penso que a juíza
possa estar impedida sim, mas a arguição de impedimento foi feita
a destempo. O Código de Processo Civil estabelece o tempo em que
a exceção deve ser oposta. Ou seja, não se pode aguardar o voto
para se arguir o impedimento. [...]” (Ac. nº 21.264, de 27.4.2004,
rel. Min. Carlos Velloso.)
Assim, ainda que possível fosse seu conhecimento àquele título,
escudado no artigo 23 da Lei Complementar nº 621/2012 quanto
à aplicação do caso as disposições do Código de Processo Civil,
deveria o requerente arguir o impedimento do magistrado na
forma do artigo 305 do Código de Processo Civil, considerando que
aquele prazo inicia-se a partir da ciência do fato que ocasionou o
impedimento e finda-se em quinze dias, fato que inocorre nos autos.
Do ponderado, temos que entendimento contrário implicará
em ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica (previsibilidade e
confiança) e do Devido Processo Legal, como bem arremata a 8ª
Secretaria de Controle Externo na ITR 131/2014.
Por fim, observa-se ainda, que dos atos de gestão relacionados no
processo em tela, nenhum foi objeto de ratificação por parte do
Conselho de Administração, composto pelo Conselheiro Relator nos
Autos TC nº 2318/2009, onde exarado o Acórdão TC-246/2014, que
trata da Prestação de Contas Anual do Banco do Estado do Espírito
Santo S/A – BANESTES S/A, exercício 2008.
III. DISPOSITIVO
Dos fatos narrados na exordial dos Autos TC n° 6948/2014 na
qual foi pretendida pelo Ministério Público Especial de Contas a
anulação do Acordão n° 246/2014, sob o argumento de “violação
ao pressuposto processual de validade concernente à imparcialidade
do órgão julgador em razão do Conselheiro Relator dos Autos TC
n° 2318/2009 ter figurado como Conselheiro de Administração da
entidade jurisdicionada no exercício de 2008, acompanhando a área
técnica VOTO e proponho ao Plenário
1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR MANIFESTAMENTE
IMPRÓPRIO, fulcrado no artigo 397, inciso II do Anexo Único da
Resolução TC n° 261/2013, uma vez que a matéria tratada no TC
n° 6948/2014 não é passível de Recurso de Reconsideração e sim,
de INCIDENTE DE IMPEDIMENTO nos exatos termos do artigo 340 e
seguintes daquela mesma norma legal, com estabelecimento de rito
próprio e prazo ao seu processamento junto a esta Corte de Contas.
2. Deixo de encaminhar os Autos ao Ministério Público de Contas,
considerando o teor do artigo 404, inciso I, do Anexo Único da
Resolução TC n° 261/2013,
3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6948/2014,
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, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não conhecer deste Recurso de Reconsideração, por
manifestamente impróprio, fulcrado no artigo 397, inciso II do Anexo
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Único da Resolução TC n° 261/2013, uma vez que a matéria tratada
no TC n° 6948/2014 não é passível de Recurso de Reconsideração,
e, sim, de Incidente de Impedimento, nos exatos termos do artigo
340 e seguintes daquela mesma norma legal, com estabelecimento
de rito próprio e prazo ao seu processamento junto a esta Corte de
Contas;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Absteve-se de votar, por impedimento, o Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o Dr. 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-118/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1733/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - EDUARDO ALVES CARNEIRO, ELIOMAR
ALVES CARNEIRO, MAURA BENÍSIO DE CARVALHO, CLÉRIO DIAS
PEREIRA, ODAILDO JOSÉ DE CARVALHO, ELYSAMA DA SILVA
COELHO, JOSÉ SILVÉRIO BARBOSA, IADI-INSTITUTO DE APOIO
E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL, GUALIMP ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA, INDETEP-INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA E SENSO
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADOS - FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT (OAB/
ES 10.477), PAULA MILANO ROCHA (OAB/ES 16.835), ALMIR
MELQUÍADES DA SILVA (OAB/ES 10.835) E PAULO HENRIQUE
MARTINS COSTA (OAB/ES 5.249-E)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS – CONCURSO Nº 001/2010
- PENA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM
COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA PELO PRAZO DE 05
ANOS - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I - RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA
no Município de Mantenópolis/ES, em decorrência do OFÍCIO/
PGMT/N.º50/2010 encaminhado pelo Promotor de Justiça daquela
Comarca, Sr. Izaías Antônio de Souza, corroborado por meio da
Instrução Técnica Inicial - ITI nº 768/2012 (fls. 955/997) na qual se
registraram diversas irregularidades na realização do Concurso n°
001/2010 da Prefeitura de Mantenópolis.
Na 3ª Sessão da 1ª Câmara desta Corte de Contas, realizada no
dia 11/02/2015, apresentei voto no qual fui acompanhado, por
unanimidade, pelos demais Conselheiros componentes, cuja
conclusão ora transcrevo:
“A) pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO apresentada
diante da constatação das seguintes irregularidades, conforme ITC
n° 3531/2013 praticadas pelos responsáveis:
1.2 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO PÚBLICO
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
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Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira –Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Instituto de Apoioe Desenvolvimento Intersetorial –IADI.
1.3 FRAUDE NOS EXPEDIENTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
CONVITE N. 003/2010 QUE ORIGINOU O CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL N. 001/2010
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
Aplicando-lhes multa individual de 10.000 VRTE’s (dez mil unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
CONVERTER, os presentes autos em tomada de contas especial na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, tendo
em vista que a irregularidade do item 1.3, da ITC n° 3531/2013
implicou dano, condenando solidariamente os responsáveis abaixo
relacionados a ressarcir ao erário municipal o valor de R$78.890,00
(setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais), equivalente a
39.299,59 VRTE’s, em razão do conluio para concretização da fraude
no procedimento licitatório para contratação da instituição/empresa
para realização do concurso público.
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
DECLARAR A INIDONEIDADE das empresas/instituições: Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI; GUALIMP Assessoria
e Consultoria Ltda.; Instituto Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico e de Pesquisa –INDETEP e SENSO Assessoria e
Planejamento Ltda, para participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública Estadual e Municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, em consequência da irregularidade apontada no item 1.3 da
ITC n° 3531/2013;
ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA:
Da Sr.ª Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação
e Acompanhamento do Concurso Público; da Sr.ª Elysama da Silva
Coelho – Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL; e
do Sr. José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, afastando especificamente a suposta irregularidade
apontada no item 1.1 da ITC n° 3531/2013;
Do Sr. Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração
à época, afastando especificamente a suposta irregularidade
apontada no item 1.3 da ITC n° 3531/2013;
COMUNICAR o Ministério Público Estadual e a Controladoria Geral
da União encaminhamento de cópia da decisão decorrente, a fim
adotem as medidas que entenderem cabíveis.
DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo que ao nomear os
membros de Comissão de Acompanhamento de Concurso Público,
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somente o faça mediante firmação de Termo de Compromisso
pelo membro de que, ao tomar ciência de inscrição de parentes no
certame, declarará imediatamente seu impedimento, solicitando a
sua substituição na Comissão.
ENCAMINHAR à análise do Plenário desta Corte de Contas a aplicação
da PENA DE INABILITAÇÃO para o exercício do cargo em comissão ou
função de confiança, nos termos previstos pelo art. 392, RITCCES,
dada a gravidade da infração cometida pelos responsáveis abaixo
relacionados em razão das irregularidades apontadas nos itens 1.2
e 1.3, da ITC n° 3531/2013:
Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro –Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público; Clério Dias Pereira –
Secretário Municipal de Finanças e Membro da Comissão de
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público,.
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;?
Elysama da Silva Coelho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa–Membro da Comissão Permanente de Licitação
–CPL;
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados, bem como ao
Governo do Estado do Espírito Santo e à Prefeitura de Mantenópolis,
no que diz respeito ao registro da Declaração de Inidoneidade das
empresas/instituições julgadas no presente.”
Em razão da necessidade do Plenário deliberar acerca da aplicação
da PENA DE INABILITAÇÃO proposta aos responsáveis, vieram os
autos à deliberação deste Colegiado.
É o relatório. Segue o VOTO.
Ratifico em todos os termos os fatos e fundamentos que me fizeram
votar pela aplicação dessa penalidade, conforme já exposto à 1ª
Câmara desta Corte de Contas e VOTO para que o Colegiado adote
a seguinte decisão:
APLIQUE PENA DE INABILITAÇÃO para o exercício do cargo em
comissão ou função de confiança pelo prazo de 05 (cinco) anos,
nos termos previstos pelo art. 392, RITCCES, dada a gravidade
da infração cometida pelos responsáveis abaixo relacionados, em
razão das irregularidades identificadas nos itens 1.2 e 1.3, da ITC n°
3531/2013, conforme votação ocorrida na 3ª Sessão da 1ª Câmara
desta Corte do dia 11/02/2015:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira – Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;?
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa–Membro da Comissão Permanente de Licitação
–CPL.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1733/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e quatro
de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
aplicar pena de inabilitação para o exercício do cargo em comissão
ou função de confiança pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
previstos pelo art. 392 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, dada a gravidade da infração cometida
pelos responsáveis abaixo relacionados, em razão das irregularidades
identificadas nos itens 1.2 e 1.3, da ITC n° 3531/2013, conforme
votação ocorrida na 3ª Sessão da 1ª Câmara desta Corte do dia
11/02/2015:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
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Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira – Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;?
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa–Membro da Comissão Permanente de Licitação
–CPL.
Após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.
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 Antônio 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, 24 de fevereiro de 2015.
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
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
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-1224/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3921/2008 (APENSO: 1066/2006)
JURISDICIONADOINSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - PAULO ROBERTO MARTINS DE MENDONÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE
2005 - RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO MARTINS DE
MENDONÇA - CONTAS IRREGULARES - MULTA - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - DAR PROVIMENTO
- TORNAR INSUBSISTENTE O ACÓRDÃO TC-206/2008 CONTAS REGULARES - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração
impetrado pelo senhor Paulo Roberto Martins de Mendonça na
qualidade de Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha no exercício
financeiro de 2005, pretendendo a reforma do Acórdão 206/2008,
proferido nos autos do processo TC 1066/2006 – Prestação de Contas
Anual – que julgou irregulares as contas apresentadas, aplicando
multa ao responsável em virtude das seguintes irregularidades:
1. Ausência do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais – infringência
ao artigo 105, inciso IV, da Resolução TC-182/02;
2. Divergência de R$ 127,72 (cento e vinte e sete reais e setenta e
dois centavos) no Anexo 13 e Anexo 17 – infringência ao artigo 85
da Lei nº 4.320/64;
3. Divergência de R$ 699,95 (seiscentos e noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos) no Ativo Real Líquido – infringência ao
artigo 85 da Lei 4.320/64.
Recebido e autuado, o recurso foi encaminhado à 8ª Secretaria
de Controle Externo que, às fls. 09, solicitou análise contábil dos
argumentos e documentos, o que foi atendido pela 6ª Secretaria
de Controle Externo, por meio da Manifestação Contábil de Recurso
MCR
25/2013 (fls. 12-15), que opinou pelo provimento integral
do recurso.
A 8ª Secex, então, proferiu a ITR 91/2013 (fls. 19-21) opinando pelo
conhecimento do recurso e quanto ao mérito, pelo seu provimento
total.
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O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a ITR
91/2013, por meio do Parecer de fl. 24.
É o relatório.
2 Fundamentação
A análise constante da Manifestação Contábil de Recurso MCR
25/2013 contém os fundamentos da decisão que foi incorporada
pela 8ª Secex e aqui se transcreve:
1.1.1. Dos Fatos
A Análise Conclusiva Contábil assim entendeu:
1.
Ausência do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais infringência ao art. 105, inc. IV da Resolução TC 182/02.
Após análise verificou-se que a declaração encaminhada pelo
jurisdicionado não evidencia de forma detalhada as incorporações,
baixas e possíveis divergências, infringindo ao art. 105, inc. IV
da Resolução TC 182/02, cujo saldo no Balanço Patrimonial é
de R$ 12.975,32 e a inscrição na Demonstração das Variações
Patrimoniais é de R$ 2.895,80.Mantem-se a irregularidade neste
item da notificação.
1.1.2. Do Recurso
Encaminham o Inventário Anual dos Bens Patrimoniais.
1.1.3. Da Análise
Verificamos que, com o encaminhamento do Inventário de Bens
Patrimoniais, os saldos presentes no mesmo conferem com os
apresentados no Balanço Patrimonial, afastando a impropriedade
verificada;
1.2.1. Dos Fatos
A ACC, após análise das justificativas trazidas, referentes às
inconsistências apontadas na ATC, entendeu:
2.4. Divergência no Ativo Real Líquido (item 5.1 da ATC nº 025/2006)
Após análise das informações encaminhadas pelo jurisdicionado
verificou-se a manutenção das inconsistências infringindo o art. 85
da Lei 4.320/64, conforme valores constantes no Anexo 14 (fls. 86)
e não foi possível a averiguação dos dados referentes ao Anexo 15,
pois este anexo não consta das justificativas apresentadas. A seguir,
demonstra-se a divergência:
Mantem-se a irregularidade neste item da citação.
1.2.2. Do Recurso
Esclarece que durante a análise do anexo 14, o analista não tomou
por base a conta Ativo real Líquido e sim o total do anexo 14.
1.2.3. Da Análise
A justificativa em relação à divergência apresentada no anexo
14, cuja alegação é de erro durante a análise, procede vez que
verificamos a utilização do saldo total do ativo quando deveria ser
utilizado o saldo do Ativo real Líquido, o que ocasionou a divergência.
1.3.1. Dos Fatos
A ACC nº 099/2006 entendeu:
2.3. Divergência no Anexo 13 e Anexo 17 (item 4.1 da ATC nº
025/2006)
Após análise das informações encaminhadas pelo jurisdicionado
verificou-se a manutenção das inconsistências infringindo o art. 85
da Lei 4.320/64, conforme valores constantes no Anexo 13 (fls. 84)
e os demonstrados no Anexo 17(fls. 87), apresentados no quadro
a seguir:
Mantem-se a irregularidade neste item da citação.
1.3.2. Do Recurso
Informa que o valor em questão pertence ao grupo 6 (Variações
Ativas) de acordo com o plano de contas do TCEES, não integrando,
as contas, o Demonstrativo da Dívida Flutuante.
1.3.3. Da Análise
Em relação ao item 2.3 verificamos, além da irrelevância do saldo (R$
127,92), a não alteração nos demonstrativos bem como a mesma
não integrar o Demonstrativo da Dívida Flutuante, se tratando de
restos a pagar não processados do exercício de 2004 quitados no
exercício de 2005, conforme documentação apresentada no recurso
de reconsideração.
2. Conclusão.
Examinada a Prestação de Contas constante do processo em
epígrafe, referente ao exercício de 2005, bem como as justificativas
apresentadas, SUGIRO que as contas do Ordenador de Despesas
sejam julgadas REGULARES nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012.
A ITR 33/2014 da 8ª Secex, por sua vez, conclui nos seguintes
termos:
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e,
quanto ao mérito, no que diz respeito aos aspectos técnicocontábeis, examinados pela 6ª Secretaria de Controle Externo
e exarados na Manifestação Contábil de Recurso - MCR 25/2013
(fls. 12/15), ora encampada por esta área técnica, somos pelo seu
TOTAL PROVIMENTO.
3 DISPOSITIVO
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
acompanho inteiramente o opinamento contido na ITR 91/2013
da 8ª Secretaria de Controle Externo e no parecer do Ministério
Público de Contas e VOTO pelo conhecimento do recurso do senhor
Paulo Roberto Martins de Mendonça, para que no mérito lhe seja
dado provimento integral, a fim de tornar insubsistente o Acórdão
206/2008 deste Tribunal de Contas e, assim, julgar regulares as
contas do Instituo de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São Gabriel da Palha no exercício de 2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3921/2008,
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, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe integral
provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão TC-206/2008
deste Tribunal de Contas e julgar regulares as contas do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da
Palha no exercício de 2005;
2. Arquivar estes 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. 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
ACÓRDÃO TC-1225/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3168/2008
JURISDICIONADO - PREFEIURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA (EXERCÍCIOS DE 2002
A 2005)
INTERESSADO - PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CONTAS
RESPONSÁVEL - JOSÉ FRANCISCO DE BARROS
EMENTA: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA - EXERCÍCIOS DE 2002
A 2005 - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de solicitação de auditoria formulada pelo Senhor
Ananias Ribeiro de Oliveira, então Procurador Chefe da Procuradoria
de Justiça de Contas, em 29/05/2008, reiterando solicitação feita
em 2007 pelo Senhor Promotor de Justiça de Baixo Guandu, sobre
possíveis irregularidades praticadas pela administração municipal
daquele Município, nos exercícios de 2002 a 2005, na gestão de
obras de 07 (sete) postos de saúde.
Por despacho do Presidente deste Tribunal de Contas às fls.13, foi
autorizada a realização de auditoria especial e despacho do relator
encaminhou os autos à Controladoria Geral Técnica; em 13/07/2009
o processo foi transferido da 9ª para a 4ª Controladoria Técnica e
em 16/03/2012, ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO.
Em 03/10/2014 o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO
proferiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP 684/2014 de fls. 4549 opinando, em síntese, por que seja dispensada a realização do
procedimento de fiscalização relativo a este processo (um dos 109
relacionados no apêndice da MTP, todos em situação semelhante),
com fundamento no princípio da eficiência e no interesse público
presente no alcance da efetividade da atuação do Tribunal de Contas.
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O Ministério Público de Contas se manifestou às fls. 56, por meio
do parecer PPJC 5269/2014, acolhendo os argumentos da MTP
680/2014 do NEO e propondo o arquivamento deste processo.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Manifestação Técnica Preliminar do NEO pondera valores e
princípios em uma argumentação cujos fundamentos reconheço
como válidos e corretos e que tomo como motivação de meu voto,
passando, portanto, a transcrevê-la:
Introdução
Conforme relato apresentado aos Senhores Conselheiros em reunião
administrativa, realizada no dia 30 de junho de 2014, na Sala da
Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo —
TCEES, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas — NEO registrava,
em 05 de maio de 2014, um estoque aproximado de 300 (trezentos)
processos de fiscalização.
Mediante levantamento realizado, em conjunto, pela Secretaria
Geral de Controle Externo — Segex e pelo NEO, foram identificados
109 (cento e nove) processos, relacionados em apêndice, que
não possuem relatório de fiscalização, não há servidores neles
trabalhando e sequer há previsão de quando poderiam ser
instruídos, pela sobrecarga operacional deste Núcleo para realizar
tal incumbência, em tempo hábil.
Para maior esclarecimento quanto ao momento precedente à
auditoria em que estes 109 processos se encontram, os mesmos
podem ser agrupados conforme os seguintes estágios:
i) 26 (vinte e seis) processos nos quais chegou a ser realizada a fase
externa da fiscalização, mas não foi concedido prazo suficiente para
a elaboração do Relatório de Auditoria;
ii) 40 (quarenta) processos nos quais foi autorizada a realização de
auditoria, mas ela não foi realizada;
iii) 33 (trinta e três) processos nos quais sequer foi autorizada a
realização de fiscalização;
iv) 6 (seis) processos nos quais sequer foram analisados os requisitos
de admissibilidade; e
v) 4 (quatro) processos nos quais sequer foi informado se o objeto
de que tratam foi ponto de auditoria.
O processo em apreço consiste num destes 109 processos, versando,
exclusivamente, sobre matéria atinente a obras e serviços de
engenharia.
Análise
Em decorrência do estado inerte em que se encontram, evidenciamse nos 109 processos referidos 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. Consequentemente, no tocante às obras e serviços
de engenharia, 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.
Cabe, ainda, a reflexão de 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 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
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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.
Refletindo sobre as questões jurídico-administrativas, buscamos
respaldo, ainda, na Teoria dos Princípios, que sustenta a inexistência
de hierarquia entre os princípios jurídico-constitucionais e propõe
que a eventual colisão entre os mesmos deva ser solucionada pela
adoção de critérios, que indicarão a prevalência daquele princípio
que melhor atender, no caso concreto, ao interesse público,
salvaguardando a unidade e a coerência do ordenamento jurídico.
A partir da aplicação consistente desta teoria, as estruturas
normativas do Estado de Direito passaram a ser mais flexíveis e
o princípio da legalidade estrita pode ser atenuado em sua força,
em especial, em circunstâncias que privilegiem a observância do
interesse público, da boa fé das partes e da segurança jurídica.
No caso dos autos em tela, se prevalecesse somente a observância
do princípio da legalidade estrita seria imposto a esta Corte de
Contas o exercício da sua função fiscalizatória a qualquer tempo,
determinando medidas corretivas e/ou punitivas, ainda que
defasadas e pouco efetivas pelo passar dos anos.
Contudo, o princípio da eficiência estaria a exigir que a atividade
administrativa/jurisdicional desta Corte seja exercida a tempo, com
rigor técnico e melhor aproveitamento dos seus recursos.
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,
ou de terceiro interessado, em razão da imprescritibilidade da ação
de reparação estabelecida pela Constituição Federal.
Conclusão
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.
Este processo é, assim, um dos 109 processos mencionados, em que
o decurso de tempo sem que fossem realizados os procedimentos
de fiscalização necessários à constatação de irregularidades,
tornou inócuo que se faça isso agora. Não há ainda nestes autos
individuação de condutas supostamente irregulares, apuração de
dano e de responsabilidades e os fatos, se ocorreram, se deram
entre 2002 e 2005, de modo que a punibilidade já se encontraria
prescrita pela inércia.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, na forma do art. 330, V da Resolução 261/2013,
VOTO pelo arquivamento deste processo, após expedida comunicação
ao denunciante e decorrido o prazo de recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3168/2008,
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, dispensar a
realização do procedimento de fiscalização, arquivando os presentes
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
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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
ACÓRDÃO TC-1226/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-059/2006
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA (AUDITORIA ESPECIAL
DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2001)
INTERESSADO - PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CONTAS
RESPONSÁVEL - LUIZ PAULO VELLOSO LUCAS
EMENTA: SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA (AUDITORIA
ESPECIAL DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO DE 2001) - DISPENSA
DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de solicitação de auditoria formulada pelo
Senhor Ananias Ribeiro de Oliveira, então Procurador Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas, em 29/11/2005, a fim de ser
verificada a existência de irregularidade na Carta Convite nº 15/01
da administração municipal de Vitória, no exercício de 2001, para
reforma da EMEF Juscelino K. de Oliveira.
Na sessão plenária de 06/12/2005, foi autorizada a realização
de auditoria especial pelo Presidente deste Tribunal de Contas e
encaminhados os autos à 9ª Controladoria Técnica; em 14/07/2009
o processo foi transferido da 9ª para a 4ª Controladoria Técnica e
em 16/03/2012, ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO.
Em 1º/10/2014 o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO
proferiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP 679/2014 de fls.
314-318 opinando, em síntese, por que seja dispensada a realização
do procedimento de fiscalização relativo a este processo (um dos 109
relacionados no apêndice da MTP, todos em situação semelhante),
com fundamento no princípio da eficiência e no interesse público
presente no alcance da efetividade da atuação do Tribunal de Contas.
O Ministério Público de Contas se manifestou às fls. 325, por meio
do parecer PPJC 5279/2014, acolhendo os argumentos da MTP
679/2014 do NEO e propondo o arquivamento deste processo.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Manifestação Técnica Preliminar do NEO pondera valores e
princípios em uma argumentação cujos fundamentos reconheço
como válidos e corretos e que tomo como motivação de meu voto,
passando, portanto, a transcrevê-la:
Introdução
Conforme relato apresentado aos Senhores Conselheiros em reunião
administrativa, realizada no dia 30 de junho de 2014, na Sala da
Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo —
TCEES, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas — NEO registrava,
em 05 de maio de 2014, um estoque aproximado de 300 (trezentos)
processos de fiscalização.
Mediante levantamento realizado, em conjunto, pela Secretaria
Geral de Controle Externo — Segex e pelo NEO, foram identificados
109 (cento e nove) processos, relacionados em apêndice, que
não possuem relatório de fiscalização, não há servidores neles
trabalhando e sequer há previsão de quando poderiam ser
instruídos, pela sobrecarga operacional deste Núcleo para realizar
tal incumbência, em tempo hábil.
Para maior esclarecimento quanto ao momento precedente à
auditoria em que estes 109 processos se encontram, os mesmos
podem ser agrupados conforme os seguintes estágios:
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i) 26 (vinte e seis) processos nos quais chegou a ser realizada a fase
externa da fiscalização, mas não foi concedido prazo suficiente para
a elaboração do Relatório de Auditoria;
ii) 40 (quarenta) processos nos quais foi autorizada a realização de
auditoria, mas ela não foi realizada;
iii) 33 (trinta e três) processos nos quais sequer foi autorizada a
realização de fiscalização;
iv) 6 (seis) processos nos quais sequer foram analisados os requisitos
de admissibilidade; e
v) 4 (quatro) processos nos quais sequer foi informado se o objeto
de que tratam foi ponto de auditoria.
O processo em apreço consiste num destes 109 processos, versando,
exclusivamente, sobre matéria atinente a obras e serviços de
engenharia.
Análise
Em decorrência do estado inerte em que se encontram, evidenciamse nos 109 processos referidos 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. Consequentemente, no tocante às obras e serviços
de engenharia, 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.
Cabe, ainda, a reflexão de 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 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.
Refletindo sobre as questões jurídico-administrativas, buscamos
respaldo, ainda, na Teoria dos Princípios, que sustenta a inexistência
de hierarquia entre os princípios jurídico-constitucionais e propõe
que a eventual colisão entre os mesmos deva ser solucionada pela
adoção de critérios, que indicarão a prevalência daquele princípio
que melhor atender, no caso concreto, ao interesse público,
salvaguardando a unidade e a coerência do ordenamento jurídico.
A partir da aplicação consistente desta teoria, as estruturas
normativas do Estado de Direito passaram a ser mais flexíveis e
o princípio da legalidade estrita pode ser atenuado em sua força,
em especial, em circunstâncias que privilegiem a observância do
interesse público, da boa fé das partes e da segurança jurídica.
No caso dos autos em tela, se prevalecesse somente a observância
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do princípio da legalidade estrita seria imposto a esta Corte de
Contas o exercício da sua função fiscalizatória a qualquer tempo,
determinando medidas corretivas e/ou punitivas, ainda que
defasadas e pouco efetivas pelo passar dos anos.
Contudo, o princípio da eficiência estaria a exigir que a atividade
administrativa/jurisdicional desta Corte seja exercida a tempo, com
rigor técnico e melhor aproveitamento dos seus recursos.
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,
ou de terceiro interessado, em razão da imprescritibilidade da ação
de reparação estabelecida pela Constituição Federal.
Conclusão
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.
Este processo é, assim, um dos 109 processos mencionados, em que
o decurso de tempo sem que fossem realizados os procedimentos
de fiscalização necessários à constatação de irregularidades, tornou
inócuo que se faça isso agora. Não há ainda nestes autos qualquer
constatação de indício de irregularidade e individuação de condutas,
apuração de dano e de responsabilidades e os fatos, se ocorreram,
se deram em 2001, de modo que a punibilidade já se encontraria
prescrita pela inércia.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, na forma do art. 330, V da Resolução 261/2013,
VOTO pelo arquivamento deste processo após expedida comunicação
ao denunciante e decorrido o prazo de recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-059/2006,
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, dispensar a
realização dos procedimentos de fiscalização, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do Voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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
ACÓRDÃO TC-1179/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3022/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2011)
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RESPONSÁVEIS - JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, LENILCE
CARVALHO BARRETO, MÁRCIO JOSÉ PEREIRA MARTINS E VICTOR
BELIZÁRIO COUTO
ADVOGADOS - JOSÉ CARLOS NASCIF AMM (OAB/ES Nº. 1.356),
RODRIGO JOSÉ PINTO AMM (OAB/ES Nº. 10.347), JULIO CESAR
BARREIRO RANDOW SANTANA (OAB/ES Nº. 16.013) E RAIMUNDO
AFONSO DE ALVARENGA (OAB-ES Nº 132-A)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2011)
- 1) AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO SENHOR JOSÉ
RICARDO PEREIRA DA COSTA - 2) REJEITAR RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS DOS SENHORES MÁRCIO JOSÉ PEREIRA
MARTINS, VICTOR BELIZÁRIO COUTO E LENILCE CARVALHO
BARRETO - MULTA - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I
RELATÓRIO
Trata-se de fiscalização realizada no Executivo de Piúma visando à
avaliação da execução de convênio de transporte escolar firmado
pelo Município, cuja gestão em 2011 coube ao senhor José Ricardo
Pereira da Costa.
Dos trabalhos, identificou-se que, ao realizar o Pregão Presencial
136/2010 para a contratação de serviços de transporte escolar, foi
exigida visita técnica prévia como condição para a participação do
certame, o que ensejou a citação do então Prefeito, da Secretária de
Educação, do Pregoeiro e do Procurador Municipal para apresentarem
justificativas em face da Instrução Técnica Inicial ITI 1002/2012.
Decorrido o prazo de 30 dias fixado pela Decisão Monocrática
Preliminar DECM 318/2012, o então Prefeito, senhor José Ricardo
Pereira da Costa, e o Pregoeiro, senhor Márcio José Pereira Martins,
não compareceram aos autos, razão pela qual foram declarados
revéis por meio da Decisão TC 1391/2013.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
(NEC) prolatou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 8310/2014,
pronunciando-se pela confirmação da irregularidade, atribuindo-a
à responsabilidade da Secretária de Educação, do Pregoeiro e
do Procurador do Município e pugnando pela condenação destes
agentes ao pagamento de multa.
Não tendo vislumbrado a participação do então gestor no certame,
a manifestação técnica, corroborada pela parecer ministerial PPJC
4434/2014, defendeu o afastamento da responsabilidade do Prefeito
e, ainda, a expedição de recomendação à atual gestão.
É o relatório. Segue o VOTO.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
II.1 Exigência indevida de prévia visita técnica como condição para
participação no certame
Base Legal: artigo 3º, caput e §1º, inciso I, c/c art. 30, III, da Lei
8.666/93.
Responsáveis: José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito)
		
Lenilce Carvalho Barreto (Secretária Municipal de
Educação)
		
Márcio José Pereira Martins (Pregoeiro)
Victor Belizário Couto (Procurador Municipal)
Como dito, a equipe de auditoria constatou que o Edital do Pregão
Presencial 136/2010 trouxe, em seu item 7 (Das Condições gerais
para participação), cláusula que impôs a obrigatoriedade de visita
técnica como condição à participação no certame, o que restringiu
sua competitividade, já que apenas uma empresa participou da
licitação, apesar de quatro terem enviado orçamentos na fase
preparatória do procedimento.
Especificamente quanto à defesa do senhor Victor Belizário
Couto, Procurador Municipal, o NEC enfrentou a preliminar de
irresponsabilidade do parecerista por ele suscitada e, mesmo tendo
reconhecido a controvérsia doutrinária acerca do tema, manteve,
após minuciosa fundamentação, o agente no polo passivo desta
demanda, em especial por ter emitido parecer jurídico sobre a
licitação, nos termos do art. 38, Inciso VI da Lei 8666/93, cuja
natureza é de ato administrativo de caráter obrigatório e vinculante.
A respeito do apontamento, os defendentes alegaram que a Lei de
Licitações admite a possibilidade de realização de visita técnica como
requisito de qualificação, o que foi rechaçado pela área técnica, a
qual esclareceu ser possível sim a previsão de visita técnica, desde
que tal circunstância não seja imposta como obrigatória ou condição
à participação na licitação, pois, nestes termos, contraria o artigo
30 da Lei 8.666/93.
Ao final, a manifestação técnica também confirmou a responsabilidade
pessoal da senhora Lenilce Carvalho Barreto, Secretária de Educação
responsável por solicitar, adjudicar e homologar o procedimento e
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do senhor Márcio José Pereira Martins, Pregoeiro que elaborou o
edital e nele incluiu cláusula restritiva.
Por outro lado, o NEC excluiu a responsabilidade do então Prefeito,
senhor José Ricardo Pereira da Costa, uma vez que sua atuação
restringiu-se à assinatura do contrato com a empresa vencedora,
não tendo participado das fases interna ou externa do processo
licitatório em que se identificou a irregularidade.
De plano corroboro com a tese defendida pela área técnica e
Ministério Público de Contas e, nos termos pronunciados, profiro
meu voto. Não obstante, devo frisar que a responsabilidade de cada
qual está inequivocamente delineada nos autos.
Conhecendo o acervo probatório, pude certificar-me de que coube
ao Pregoeiro, senhor Márcio José Pereira Martins, incluir no edital do
Pregão 136/2010 a cláusula restritiva em questão.
Já a Secretária de Educação, senhora Lenilce Carvalho Barreto, além
de solicitar, adjudicar e homologar o procedimento, como dito pela
área técnica, também cuidou de emitir o atestado de visita técnica
que serviu de comprovante à habilitação da licitante no certame.
O senhor Victor Belizário Couto, por sua vez, ao prolatar parecer
obrigatório e vinculante, no qual afirmou a regularidade do Pregão
e sua consonância com a legislação pertinente, contribuiu para a
concretização desta irregularidade, embora deva reconhecer que o
grau de culpabilidade de sua conduta mostra-se atenuado em relação
aos demais que agiram diretamente para a prática da irregularidade,
o que considerarei na dosimetria da multa a ser imposta.
III
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), profiro o seguinte VOTO, acompanhando o teor
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 8310/2014 e do Parecer PPJC
4434/2014:
AFASTAR a responsabilidade do senhor José Ricardo Pereira da
Costa, Prefeito do Município de Piúma em 2011, tendo em vista a
fundamentação adotada no item II.1 deste voto.
Com base no art. 207, §4º, do Regimento Interno desta Casa,
REJEITAR as justificativas apresentadas pela senhora Lenilce
Carvalho Barreto, pelo senhor Márcio José Pereira Martins e
pelo senhor Victor Belizário Couto, condenando aqueles dois ao
pagamento de MULTA individual de 2.000 VRTE e este último ao
pagamento de MULTA de 1.000 VRTE, com amparo nos artigos 62
e art. 96, da Lei Complementar Estadual 32/1993, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados; e
Por fim e nos termos do art. 206, §2º, também do Regimento
Interno, RECOMENDAR à gestão do Executivo Municipal, que deixe
de exigir visita técnica obrigatória como critério de classificação nos
processos de licitação realizados pelo município;
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3022/2012,
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, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Afastar a responsabilidade do senhor José Ricardo Pereira da
Costa, Prefeito do Município de Piúma em 2011, tendo em vista a
fundamentação adotada no item II.1 do voto do Relator;
2. Rejeitar as justificativas apresentadas pela Senhora Lenilce
Carvalho Barreto, pelo Senhor Márcio José Pereira Martins e pelo
Senhor Victor Belizário Couto, condenando os dois primeiros
ao pagamento de multa individual no valor de 2.000 VRTE`s e
condenando este último ao pagamento de multa no valor de 1.000
VRTE`s, com amparo nos artigos 62 e art. 96, da Lei Complementar
Estadual 32/1993, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3. Recomendar à gestão do Executivo Municipal que deixe de exigir
visita técnica obrigatória como critério de classificação nos processos
de licitação realizados pelo município;
4. 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 da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
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
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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-1236/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8565/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
RESPONSÁVEIS - ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESI,
NILSON BRISSON DA COSTA, LEONARDO GUIMARÃES, EDGAR
RIBEIRO DA FONSECA, RONALDO BARROS, MANOEL ANTÔNIO
SILVÉRIO E CONSTRUTORA MODESTO LTDA.
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
- 2) APLICAR PENA DE MULTA AOS SENHORES ROMUALDO
ANTÔNIO GAIGHER MILANESI E MANOEL ANTÔNIO SILVÉRIO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I
RELATÓRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, relativa ao exercício de 2009, cuja gestão foi de
responsabilidade do senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanese.
Em virtude da auditoria, foram identificados indícios de irregularidades
que ensejaram a citação dos responsáveis, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 651/2011 e Decisões Preliminares TC 495/2011
e TC 605/2011.
Apresentadas as justificativas, o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas (NEC), após cotejar os indícios com as defesas
elaboradas, confirmou parte das irregularidades, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1714/2013. No mesmo sentido,
pronunciou-se o Ministério Público de Contas, conforme parecer
PPJC 2136/2013.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais. Passo, então, à apreciação
das defesas produzidas acerca de cada indício apontado pela área
técnica.
II.1 Terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes
às atribuições dos cargos públicos, inobservando-se o regramento
constitucional de concurso público
Base legal: inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal
Responsáveis: Romualdo Antônio Gaigher Milanese (Prefeito)
Leonardo Guimarães (Assessor Jurídico)
Por meio do Contrato 87/2009, o Município de Boa Esperança
contratou a empresa Asseplan Consultoria e Informática S/S Ltda.
para prestar serviços inerentes a atribuições de servidores públicos
efetivos.
Tal contratação foi submetida ao crivo do Prefeito e à aprovação da
assessoria jurídica, o que ensejou a citação dos senhores Romualdo
Antônio Gaigher Milanese, então Prefeito, e Leonardo Guimarães,
assessor jurídico.
As alegações trazidas pelo gestor, em suma, sinalizam que a
contratação visava ao treinamento e à capacitação de servidores para
o melhor desempenho de suas tarefas, além de ser mais favorável
e menos gravosa ao erário, pois a realização de concurso público,
segundo se aduziu, oneraria demasiadamente a Administração, em
especial por impor encargos salariais e previdenciários ao longo dos
anos.
Acrescentou que a contratação ocorreu no primeiro ano de seu
mandato, quando se deu a mudança de secretariado e de servidores
responsáveis por rotinas administrativas, inexistindo tempo hábil
para a deflagração de concurso.
O assessor jurídico, senhor Leonardo Guimarães, além de reiterar
a tese do gestor, sustentou ter sido privilegiado o princípio da
eficiência e informou que, ainda naquele exercício, foi assinado com
o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta para que
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o Município promovesse concurso público.
A manifestação técnica conclusiva rejeitou a tese de defesa e, em
especial, ponderou que a troca de servidores não pode ser alegada
de modo a justificar tal contratação, pois a mudança de servidores
foi medida promovida pelo Prefeito recém empossado e poderia ter
sido postergada até que se efetivasse a admissão de servidores por
concurso público, o que, inclusive, favoreceria a continuidade dos
serviços da Administração Pública.
Confrontando as alegações da defesa com o objeto do Contrato
87/2009, o NEC confirmou que foram terceirizadas atividades
essenciais e permanentes afetas às carreiras do Órgão, como
o acompanhamento e o controle da execução orçamentária,
a elaboração e o envio de relatórios e informações periódicas
e o fechamento de balanço, dentre algumas atribuições de
assessoramento e reafirmou que a situação contraria o ordenamento
jurídico e a jurisprudência sedimentada dos Tribunais.
Quanto à responsabilidade do assessor jurídico, a área técnica
destacou que, ao emitir parecer favorável à contratação e ao afirmar
que se enquadrava nos permissivos legais, deixou de tecer qualquer
ressalva quanto à sua ilegalidade.
Pois bem.
Em casos análogos, em que se discute a possibilidade de terceirização
de atividades afetas a carreiras públicas, tendo a flexibilizar a
obrigatoriedade de concurso público caso as atribuições a serem
terceirizadas tenham natureza de atividade-meio e desde que tal
opção seja comprovadamente justificada e mais vantajosa, visandose, por fim, homenagear o princípio da eficiência.
Neste caso concreto, devo inicialmente sublinhar que o objeto
contratado revestiu-se de atividades passíveis de serem contratadas,
como a realização de treinamento e capacitação, mas também, em
sua maioria, esbarraram em atribuições típicas de cargos públicos
de provimento efetivo. Especificamente em relação este aspecto que
ronda a irregularidade.
Vejo que o gestor, ao optar pela terceirização das atividades, deixou
de cercar-se de medidas prévias que pudessem melhor fundamentar
e demonstrar que a contratação em comento fosse a medida mais
vantajosa sob o aspecto da eficiência.
Em especial, percebo que a contratação teve como principal
justificativa a mudança nos quadros de pessoal devido à alternância
de poder, o que, entendo, não é motivo hábil a elucidar a questão,
pois tal alegação, além de beneficiar aquele que deu causa ao
problema, somente afeta ocupantes de cargos em comissão, os
quais não detinham as atribuições terceirizadas e, portanto, não
justificam a irregularidade.
No acervo probatório, está comprovada a existência de pelo menos
1 cargo efetivo de auxiliar de contabilidade, 1 cargo efetivo de
técnico de contabilidade e 1 cargo efetivo de contador na estrutura
administrativa do Município de Boa Esperança, em relação aos quais
o defendente sequer teceu qualquer comentário.
Ademais, consta dos autos que o procedimento para a contratação
teve início em junho de 2009 e teve andamento sem que fosse
formalizada qualquer justificativa.
Penso, portanto, que as alegações da defesa não demonstraram
com clareza os motivos ensejadores da contratação e, diante
da inexistência de elementos no contexto fático probatório que
indiquem que a adoção da terceirização, neste caso concreto, tenha
sido medida adequada e vantajosa, voto por que seja confirmada
esta irregularidade, imputando-a à responsabilidade do senhor
Romualdo Antônio Gaigher Milanese.
Em relação ao senhor Leonardo Guimarães, ainda que lhe coubesse
tratar deste tema por ocasião dos pareceres que emitiu, devo
reconhecer que sua atuação restringiu-se aos aspectos jurídicos
versados pela Lei 8.666/93, como ressalvou no parecer em que
sugeriu a homologação do Convite 10/2009 e a consequente
contratação, sendo escusável que não tenha se pronunciado sobre a
opção feita pelo gestor.
Notei, ainda, que a questão foi abordada pelo assessor a partir
da premissa de que se tratava de contratação de serviços de
assessoria, não se adentrando no nível detalhamento do objeto a
ser contratado, que acabou por revelar a terceirização de atividades
afetas às carreiras públicas municipais.
Assim sendo, entendo que a irregularidade deva ser unicamente
atribuída à responsabilidade do então Prefeito.
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.
II.2 Substituição de mão de obra não contabilizada como despesas
de pessoal
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Base legal: art. 18, §1°, da Lei Complementar 101/2000 c/c Plano
de Contas do Anexo I, da Resolução TC 174/2002
Responsáveis: Romualdo Antônio Gaigher Milanese (Prefeito)
Nilson Brisson da Costa (Contador)
Considerando que o Contrato 87/2009, abordado no item anterior,
se prestou à substituição de mão de obra ao transferir à contratada
atribuições inerentes a cargos públicos, a área técnica entendeu
que as despesas dele decorrentes deveriam ter sido contabilizadas
como despesas de pessoal, nos moldes do §1º, do art. 18, da Lei
de Responsabilidade Fiscal e em conformidade com a Resolução TC
174/2002. No entanto, os valores despendidos foram registrados
como Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
A tese de defesa, em suma, discordou do apontamento e reforçou
os argumentos já aduzidos em relação ao item anterior, reafirmando
que não se tratou de substituição de mão de obra e que seria um
equívoco meramente formal sanável por retificação contábil, o qual
não representava prejuízo ao erário.
O NEC, por sua vez, concluiu que as alegações da defesa limitaramse a retornar ao item II.1 e, tendo em vista o entendimento em
relação àquele tópico, confirmou a irregularidade, tendo em vista a
infringência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na esteira do entendimento defendido na manifestação técnica,
entendo que, uma vez reconhecida a irregularidade nos termos
esposados no tópico precedente, impõe-se como consequência o
registro contábil de tais despesas na forma do §1º, do art. 18, da
LRF o que, de fato, não foi providenciado.
Entretanto, ao compulsar a prestação de contas do Município de Boa
Esperança referente ao ano de 2009, a qual recebeu parecer prévio
pela aprovação, constato que ainda que fosse considerado o valor
total despendido em 2009 por decorrência do Contrato 87/2009, o
valor total da despesa com pessoal, não se aproximaria sequer do
limite prudencial.
Assim, embora concorde que tais gastos devessem ter sido
contabilizados como despesas de pessoal e, por isso, confirmo a
irregularidade, deixo de impor sanção aos responsáveis tendo em
vista que a repercussão de tal registro não macularia a prestação de
contas daquele ano.
II.3 Inexistência de Projeto Básico assinado por engenheiro
responsável
Base legal: inciso I, § 2º, do artigo 7º da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Romualdo Antônio Gaigher Milanese (Prefeito)
Manoel Antonio Silvério (Presidente da CPL)
Edgar Ribeiro da Fonseca (Procurador Jurídico)
No processo administrativo formalizado visando à contratação de
serviços de manutenção da iluminação pública, deixou de constar
o devido projeto básico contendo as especificações técnicas
necessárias para a execução do serviço, contrariando a Lei de
Licitações.
Por isso, a área técnica entendeu que, não apenas o Prefeito deveria
ser responsabilizado por instaurar certame em descompasso legal,
mas também o Presidente da Comissão de Licitação, senhor Manoel
Antônio Silvério, por não ter observado os requisitos legais para
promoção do Convite 3/2009, e o Procurador, senhor Edgard Ribeiro
da Fonseca, por ter emitido parecer aprovando a minuta do edital e
do contrato.
A respeito deste item, o Prefeito e o Presidente da CPL reiteraram
o contexto vivenciado no primeiro ano daquela gestão, em que
houve mudança de servidores, inclusive no setor de licitações, o
que impeliu os membros da CPL a utilizarem como modelo editais de
procedimentos anteriores, o que, inadvertidamente, os fez incorrer
contrariamente à Lei 8.666/93.
O senhor Edgar Ribeiro da Fonseca esclareceu que não emitiu
parecer pela aprovação do edital. O parecer por ele subscrito foi no
sentido de orientar a Comissão Permanente de Licitação a observar
os ditames pertinentes à contratação e em conformidade com o
solicitado pela Secretaria Municipal de Obras.
Em vistas das justificativas, o NEC, com base na documentação
acostada, entendeu por afastar a responsabilidade do parecerista,
mantendo a responsabilidade dos senhores Romualdo Antônio
Gaigher Milanese, então Prefeito, e Manoel Antônio Silvério,
Presidente da CPL.
Nos termos da manifestação técnica, a justificativa invocada por eles
não foi capaz de elidir a responsabilidade de ambos, pois a situação
relatada teve origem em conduta daquele gestor que, em vez de
promover mudança de servidores, poderia ter optado em manter
um período de transição, sem prejudicar as rotinas administrativas,
privilegiando-se a continuidade do serviço público.
Por comungar do entendimento técnico, voto por que seja confirmada
a irregularidade. No entanto, penso que a responsabilidade deva ser
atribuída unicamente ao senhor Manoel Antônio Silvério, Presidente
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da CPL, pois os defendentes reconheceram que o aproveitamento
de edital anterior como minuta foi atitude tomada pela Comissão de
Licitação, o que deu origem à irregularidade.
Ademais, dos documentos trazidos aos autos, depreende-se que
tal procedimento foi iniciado por solicitação da Secretaria Municipal
de Obras, nos termos da qual teve seguimento, o que me leva a
concluir que o senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanesi não deve
ser responsabilizado pelo apontamento. Constato que os atos por
ele praticados (homologação, adjudicação e contratação), foram
apoiados por parecer jurídico e manifestação da CPL que atestavam
a correção do certame e o impulsionaram nesse sentido.
Vejo, também, que o próprio edital do certame foi subscrito pelo
Presidente da CPL, não havendo provas nos autos de que o então
Prefeito tenha praticado qualquer ato relativo à fase em que foi
concretizada a irregularidade.
Sendo assim, estando confirmada a irregularidade, voto por que
seja atribuída à responsabilidade do senhor Manoel Antônio Silvério,
excluindo-se do rol de responsáveis os senhores Romualdo Antônio
Gaigher Milanesi e Edgar Ribeiro da Fonseca.
II.4 Ausência de regular liquidação da despesa e pagamentos
indevidos
Base legal: art. 62 e inciso III, do § 2º, do artigo 63 da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Romualdo Antônio Gaigher Milanese (Prefeito)
Ronaldo Barros (Fiscal do contrato)
Construtora Modesto Ltda (empresa contratada)
Em análise à execução do Contrato 45/2009, a área técnica
inicialmente entendeu que os pagamentos foram feitos sem a devida
comprovação dos serviços de manutenção da iluminação pública e
imputou o ressarcimento do valor desembolsado.
Após apresentadas as justificativas, o NEC acatou o argumento de
defesa de que a auditoria não havia considerado dados da liquidação
da despesa contidos no verso das notas fiscais as quais, de fato,
estavam devidamente conferidas.
Além disso, a área técnica reconheceu a existência de um termo de
conclusão de prestação de serviços, apresentado pelos defendentes,
em que se atestam os serviços prestados.
Logo, encampo o posicionamento técnico, adotando os fundamentos
delineados na ITC 1714/2013, e voto por que seja afastado este
indício de irregularidade.
III
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), profiro o seguinte VOTO, divergindo parcialmente do
teor da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1714/2013 e do Parecer
PPJC 2136/2013:
1) Com fundamento no §3º, do art. 207, do Regimento Interno,
ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA apresentadas pelo
senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanesi quanto aos itens II.2
(Substituição de mão de obra não contabilizada como despesas
de pessoal), II.3 (Inexistência de Projeto Básico assinado por
engenheiro responsável) e II.4 (Ausência de regular liquidação da
despesa e pagamentos indevidos); pelo senhor Leonardo Guimarães
em relação ao item II.1 (Terceirização de serviços permanentes
e essenciais pertinentes às atribuições dos cargos públicos,
inobservando-se o regramento constitucional de concurso público);
pelo senhor Nilson Brisson da Costa quanto ao item II.2 (Substituição
de mão de obra não contabilizada como despesas de pessoal); pelo
senhor Edgar Ribeiro da Fonseca quanto ao item II.3 (Inexistência
de Projeto Básico assinado por engenheiro responsável); e pelo
senhor Ronaldo Barros e pessoa jurídica Construtora Modesto Ltda.
quanto ao item II.4 (Ausência de regular liquidação da despesa e
pagamentos indevidos); e
2) REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA apresentadas pelo
senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanesi quanto aos itens II. 1
(Terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes
às atribuições dos cargos públicos, inobservando-se o regramento
constitucional de concurso público) e pelo senhor Manoel Antônio
Silvério quanto ao item II.3 (Inexistência de Projeto Básico assinado
por engenheiro responsável), aplicando-lhes, por força do §4º,
do art. 207, do Regimento Interno, multa de 3.000 VRTE e 1.000
VRTE, respectivamente, dosadas na forma dos artigos 62 e 96,
da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da Resolução TC
182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8565/2010,
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:
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1. Acolher as razões de justificativa apresentadas: a) pelo
senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanesi, quanto aos itens II.2
(Substituição de mão de obra não contabilizada como despesas
de pessoal), II.3 (Inexistência de Projeto Básico assinado por
engenheiro responsável) e II.4 (Ausência de regular liquidação
da despesa e pagamentos indevidos); b) pelo senhor Leonardo
Guimarães, em relação ao item II.1 (Terceirização de serviços
permanentes e essenciais pertinentes às atribuições dos cargos
públicos, inobservando-se o regramento constitucional de concurso
público); c) pelo senhor Nilson Brisson da Costa, quanto ao item
II.2 (Substituição de mão de obra não contabilizada como despesas
de pessoal); d) pelo senhor Edgar Ribeiro da Fonseca quanto ao
item II.3 (Inexistência de Projeto Básico assinado por engenheiro
responsável); e e) pelo senhor Ronaldo Barros e a pessoa jurídica
Construtora Modesto Ltda., quanto ao item II.4 (Ausência de regular
liquidação da despesa e pagamentos indevidos);
2. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo: a)
senhor Romualdo Antônio Gaigher Milanesi, quanto aos itens II.
1 (Terceirização de serviços permanentes e essenciais pertinentes
às atribuições dos cargos públicos, inobservando-se o regramento
constitucional de concurso público); e b) pelo senhor Manoel
Antônio Silvério quanto ao item II.3 (Inexistência de Projeto Básico
assinado por engenheiro responsável), aplicando-lhes, por força do
§4º , do art. 207, do Regimento Interno, multa de 3.000 VRTE e
1.000 VRTE, respectivamente, dosadas na forma dos artigos 62 e
96 , da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166 , da Resolução
TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação vigente à época dos fatos;
3. 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 da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
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-1239/2014
PROCESSO - TC-5608/2011
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA - EXERCÍCIO
DE 2009
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA EXERCÍCIO DE 2009 - DISPENSA DOS PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de Plano de Auditoria nº 353/2010 (fls. 1/4)
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° 655/2014 (fls. 6/10),
e Apêndice (fls. 11/13) 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. 17, o MPEC por meio do Parecer PPJC 5273/2014, 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-5608/2011,
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-1240/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2298/2012
JURISDICIONADO- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO PEREIRA PACHECO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) CONTAS IRREGULARES - 2) MULTA INDIVIDUAL
AOS SENHORES SEBASTIÃO PEREIRA PACHECO E ARIVELTON
DOS SANTOS - 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí, relativa ao exercício financeiro de 2011, sob
a responsabilidade do Sr. Sebastião Pereira Pacheco, presidente
executivo interino no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF/GAP. Nº
029/2012 - FAPSPMG e autuada em 30/3/2012, protocolo 004388
(fl. 01), cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art.
105 e o §1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente
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à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 164/2013 (fls. 138/149)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 578/2013 (fl. 155), da qual houve
citação do responsável Sr Sebastião Pereira Pacheco (fl. 158 – TC nº
1553/2013) e do contabilista responsável Sr Arivelton dos Santos
(fl. 159 – TC nº 1554/2013).
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 171/172)
a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC 285/2013 (fls. 195/202), opinando pela emissão de
parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhada pelo
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8461/2013 (fls. 204/212),
concluindo nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Sebastiao Pereira Pacheco – Presidente
Executivo Interino do FAPSPMG, no exercício 2011, frente ao Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí - FAPSPMG, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 285/2013
conclui pela irregularidade das contas, tendo em vista a seguinte
irregularidade:
3.1.1. Registros na conta “Valores de INSS a Compensar”, do Ativo
Realizável, sem esclarecimentos e sem comprovação da legalidade
(item 3. da ICC 285/2013 e 3.3.2 do RTC 164/2013) Base legal:
artigos 85, 93, 100 e 103 da Lei Federal 4.320/1964; Instrução
Normativa MPS/SRP 15/2006; Portaria MPS 133/2006; Instrução
Normativa RFB 900/2008; Instrução Normativa RFB 1.017/2010.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar IRREGULARES as contas do senhor Sebastiao
Pereira Pacheco – Presidente Executivo Interino do FAPSPMG, frente
ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí - FAPSPMG, exercício de 2011, na forma do
inciso III3, alíneas “b” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012.
3.3 Sugere-se a aplicação de multa individual ao senhor Sebastiao
Pereira Pacheco e ao senhor Arivelton dos Santos, contabilista
responsável, com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96,
inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar
de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos
fatos apurados;
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
2300/2014 (fls. 221/222), da lavra do Exmo. Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO da prestação
de Contas Anual do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Públicos do Município de Guaçuí, referente ao exercício de 2011.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na ITC 8461/2013, quanto à
manutenção das seguintes irregularidades:
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas do senhor Sebastiao Pereira Pacheco – Presidente
Executivo Interino do FAPSPMG, no exercício 2011, frente ao Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí - FAPSPMG, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 285/2013
conclui pela irregularidade das contas, tendo em vista a seguinte
irregularidade:
3.1.1. Registros na conta “Valores de INSS a Compensar”, do Ativo
Realizável, sem esclarecimentos e sem comprovação da legalidade
(item 3. da ICC 285/2013 e 3.3.2 do RTC 164/2013) Base legal:
artigos 85, 93, 100 e 103 da Lei Federal 4.320/1964; Instrução
Normativa MPS/SRP 15/2006; Portaria MPS 133/2006; Instrução
Normativa RFB 900/2008; Instrução Normativa RFB 1.017/2010.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar IRREGULARES as contas do senhor Sebastiao
Pereira Pacheco – Presidente Executivo Interino do FAPSPMG, frente
ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí - FAPSPMG, exercício de 2011, na forma do
inciso III3, alíneas “b” e “d” do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012.
3.3 Sugere-se a aplicação de multa individual ao senhor Sebastiao
Pereira Pacheco e ao senhor Arivelton dos Santos, contabilista
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responsável, com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96,
inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar
de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos
fatos apurados;
Passa-se a análise da irregularidade.
III – ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
3.1.1. Registros na conta “Valores de INSS a Compensar”, do Ativo
Realizável, sem esclarecimentos e sem comprovação da legalidade
(item 3. da ICC 285/2013 e 3.3.2 do RTC 164/2013)
Base legal: artigos 85, 93, 100 e 103 da Lei Federal 4.320/1964;
Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006; Portaria MPS 133/2006;
Instrução Normativa RFB 900/2008; Instrução Normativa RFB
1.017/2010.
Trata a irregularidade de créditos a compensar sem a evidenciação
da origem de tal montante. A Área Técnica apontou o registro da
quantia de R$ 6.187.478,80 (seis milhões cento e oitenta e sete
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) na conta
“Valores de INSS a Compensar”, o que afeta diretamente o Ativo
Realizável, aumentando assim o patrimônio da entidade.
Conforme Balanço Patrimonial (fl. 19) e o Balancete de Verificação
Analítico (fl. 107), considerando que o valor do Ativo Total da
entidade era naquele momento de R$ 11.058.813,91(onze milhões,
cinquenta e oito mil, oitocentos e treze reais e noventa e um
centavos) o montante a compensar representa 55,95% (cinquenta
e cinco vírgula noventa e cinco por cento) dos bens e direitos da
entidade. Logo, o citado crédito é relevante para a apuração do
patrimônio da entidade, devendo estar claro a sua origem.
Mas, conforme como pode ser visto na folha 191, em sua defesa o Sr.
Sebastião Pereira Pacheco, em poucas palavras, resume o assunto
como sendo compensações financeiras e encerra acrescentando que
o valor foi incluído a partir da atualização atuarial das provisões
matemáticas previdenciárias do exercício 2010.
Corroborando tal afirmação o Sr. Arivelton dos Santos (CRC 5669
– ES), Contabilista Responsável à época do fato e citado para
apresentar sua defesa, afirma que todas as explicações foram dadas
pelo gestor (fl. 188). Por fim, também assina os argumentos de
defesa a Sra. Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes (CRC – ES
15872/O), que não aparece nos autos como parte.
A defesa não apresentou qualquer documentação que pudesse
esclarecer a irregularidade, se limitando a uma argumentação
resumida em um único parágrafo, reproduzido na íntegra a seguir:
3.3.2 – Registros na conta “Valores de INSS a Compensar”, do Ativo
Realizável, sem esclarecimentos e sem comprovação de legalidade:
Verificamos que o saldo de R$ 6.187.478,80 (seis milhões, cento
e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta
centavos) refere-se à Compensação Financeira a receber, junto
ao RGPS. Esta informação começou a ser incluída nas provisões
matemáticas Previdenciárias, quando da elaboração do calculo
atuarial do exercício de 2010. No entanto, começou-se a contabilizar
a partir do exercício de 2012.
Assim, a defesa entendeu ter sanado as dúvidas que conduziram ao
apontamento da irregularidade. Não é esse o meu entendimento.
Ao lançar um valor que ainda não se concretizou e que responde por
mais da metade do patrimônio do Fundo, o gestor afeta diretamente
o equilíbrio financeiro e patrimonial da entidade.
Considerando tratar-se de uma entidade que trará benefícios
em longo prazo, manter a saúde patrimonial e financeira é de
suma importância para o alcance da tranquilidade dos servidores
contribuintes, que dependerão dos benefícios pagos para o gozo de
sua aposentadoria. Lembro que entre a primeira contribuição e o
início da aposentadoria podem decorrer décadas, sendo necessário
que o servidor sinta-se seguro e confie na gestão previdenciária
municipal.
Logo, transmitir confiança para os servidores contribuintes de que
a sua aposentadoria será garantida sem qualquer problema é um
dos pilares da existência dos fundos previdenciários. Se houver
incertezas sobre a continuidade do Fundo de Aposentadoria isso
não só causaria desconforto entre os servidores como também
poderia levar a consequências irreversíveis, inclusive a sua falência.
Dessa forma, qualquer alteração financeira e patrimonial deve estar
devidamente documentada e embasada na legislação em vigor.
No caso concreto, é importante citar que o saldo incluído nas
demonstrações contábeis no exercício 2011 foi oriundo, conforme
a defesa, após o cálculo atuarial de 2010, mas esse cálculo não foi
apresentado. A defesa apresentou o Balanço Financeiro de 2011
(fl. 173), que nada esclarece. O único documento relativo à atuária
constante nos autos é o Demonstrativo de Resultados da Avaliação
Atuarial 2011 (fls. 151 a 154) que não faz referência a qualquer
crédito a receber junto ao INSS.
Ressalta-se ainda que apesar do ofício Of. nº 079/2013 – FAPSPMG

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

Página 49
(fl. 176) afirmar que o Balancete Analítico de Janeiro de 2013
sana a irregularidade, não é possível enxergar onde repousa tal
argumentação. O que se vê naquele documento é a baixa dos
valores, ou seja, é possível saber como está sendo tratado o
montante nas demonstrações contábeis subsequentes, mas não se
sabe por que o referido crédito foi lançado. O registro do montante
relevante a título de direito “Valores de INSS a Compensar” continua
sem a evidenciação da sua origem.
Assim, como a conta “Valores de INSS a Compensar” não possuía
saldo no exercício 2010 (processo TC 1751/2011) os motivos do
lançamento contábil que criou o saldo de mais de seis milhões de
reais deveria ser de fácil demonstração. Entretanto, não é o que os
autos apresentam. Não houve qualquer documentação que amparem
o saldo constante no Balanço Patrimonial de 2011. Além disso, o
valor não foi lançado na Demonstração das Variações Patrimoniais
o que compromete não só a prestação de contas do Fundo de
Aposentadoria como as demonstrações contábeis consolidadas do
exercício em análise.
A gestão de entidades previdenciárias já foi tema de discursão em
outras Cortes de Contas. Ao ser chamado a se manifestar sobre
denúncia de má gestão em um fundo previdenciário, o Ministério
Público de Contas de Minas Gerais, por intermédio do Procurador
Glaydson Santo Soprani Massaria, se manifestou da seguinte forma:
A criação, pelo município, de regime próprio de previdência social
para seus servidores se sustenta em dois pilares básicos: a imperiosa
necessidade da elaboração do estudo atuarial com suas avaliações
periódicas e o equilíbrio financeiro. (g.n.) Publicado na Revista
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais v.73 nº 4 ano XXVII
Logo, já que houve o registro de um valor tão significativo no
patrimônio, que afetou diretamente o equilíbrio financeiro do Fundo,
conclui-se que a apresentação das evidências da origem do crédito
não apresenta nenhuma dificuldade. Pelo contrário, a documentação
deveria ser apresentada de imediato, provando assim que a entidade
está saudável financeiramente.
O que se nota é que o gestor acredita ser possível afastar a
irregularidade apenas pela simples resposta que orienta a origem
do crédito como sendo resultado de um cálculo atuarial. Isso
significa que na visão do responsável não se faz necessário anexar
as evidências que compõem o surgimento de mais de seis milhões
de reais no patrimônio do Fundo.
Porém, não é essa a conduta esperada de um agente que lida
com recursos públicos. A correta prestação de contas pressupõe o
esgotamento dos esforços para não deixar restar dúvidas sobre o
uso do recurso público. Nesse caso, como se trata do registro de
um direito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
é fácil supor que as evidências estarão todas disponíveis, tendo em
vista que a entidade já apresentou anteriormente, de alguma forma,
a documentação necessária ao requerimento de tal crédito junto à
autarquia federal.
Logo, a apresentação dos documentos comprobatórios a essa Corte
de Contas não deveria ser um problema ao gestor responsável. O
que se esperava é que isso estivesse ocorrido na fase de citação,
onde foi aberta ao agente a oportunidade de se defender da
acusação feita pela Área Técnica. Como citado anteriormente nessa
explanação, nada foi exposto além de um apequenado parágrafo,
que ganha tal adjetivo frente ao tamanho da irregularidade aqui
apresentada.
A respeito do tema, transcrevo trecho do voto da lavra do Exmo.
Ministro Adylson Motta, embasador da Decisão nº 225/2000-TCU-2ª
Câmara (TC-929.531/1998-1):
“A não-comprovação da lisura no trato de recursos públicos recebidos
autoriza, a meu ver, a presunção de irregularidade na sua aplicação.
Ressalto que o ônus da prova da idoneidade no emprego dos recursos,
no âmbito administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a
comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados quando da
realização do interesse público. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal
consolidou tal entendimento no Enunciado de Decisão nº 176,
verbis: ‘Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova’. Há que se destacar,
ainda, que, além do dever legal e constitucional de prestar contas do
bom e regular emprego dos recursos públicos recebidos, devem os
gestores fazê-lo demonstrando o estabelecimento do nexo entre o
desembolso dos referidos recursos e os comprovantes de despesas
realizadas com vistas à consecução do objeto acordado.” (g.n)
Nesse caso, fica comprovado que cabe o ônus da prova da origem do
crédito previdenciário com o objetivo de demonstrar que a gestão
do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do
Município de Guaçuí encontra-se dentro dos limites da legislação
em vigor.
Cabe ainda destacar a responsabilidade do contabilista Sr. Arivelton
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dos Santos – CRC 5969. As Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Pública – NBC T 16.5 detalharam as formalidades
necessárias e as características do registro e da informação contábil,
vejamos:
4. São características do registro e da informação contábil no setor
público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras
Aplicadas ao Setor Público.
(a) Comparabilidade – os registros e as informações contábeis
devem possibilitar a análise da situação patrimonial de entidades
do setor público ao longo do tempo e estaticamente, bem como a
identificação de semelhanças e diferenças dessa situação patrimonial
com a de outras entidades.
(...)
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações
apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que
lhes deu origem.
(...)
(f) Integridade – os registros contábeis e as informações
apresentadas devem reconhecer os fenômenos patrimoniais em
sua totalidade, não podendo ser omitidas quaisquer partes do fato
gerador.
(h) Representatividade – os registros contábeis e as informações
apresentadas devem conter todos os aspectos relevantes.
(...)
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as
informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das
suas respectivas validades. (g.n)
Ainda na NBCT 16.5 é possível destacar:
14. O registro dos bens, direitos e obrigações deve possibilitar a
indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização
e identificação.
Nota-se que ao não comprovar a origem do direito, a entidade não
atende as características necessárias exigidas pela norma técnica
que rege a Contabilidade aplicada ao Setor Público. Fica a dúvida
de como foi possível realizar os lançamentos contábeis sem a
documentação comprobatória do fato contábil.
Como estamos diante de um direito de grande relevância
patrimonial sem a sua devida evidenciação, impossibilitando a
verificação da veracidade da informação, não podemos deixar
de também responsabilizar o profissional contabilista. Ao não
apresentar as evidências necessárias à comprovação da origem do
direito o contabilista também participa de maneira decisiva para o
apontamento da irregularidade.
Destaco mais uma vez se tratar de lançamento contábil da quantia
de R$ 6.187.478,80 (seis milhões cento e oitenta e sete mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) na conta
“Valores de INSS a Compensar”, o que afeta diretamente o Ativo
Realizável, aumentando assim o patrimônio e representando 55,95%
(cinquenta e cinco vírgula noventa e cinco por cento) dos bens e
direitos da entidade e que não constava como saldo no exercício do
ano anterior.
O profissional deve agir de acordo ao que determina a Resolução
CFC nº. 803/96 – Código de Ética Profissional do Contador – CEPC.
No seu artigo 2º, já no inciso I, mostra que entre os deveres do
contabilista estão o zelo e a capacidade técnica, entre outros,
conforme segue:
Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade:
I - exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade
técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos
Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade,
e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores,
sem prejuízo da dignidade e independência profissionais; (g.n.)
Se não foram apresentadas evidências que caracterizariam o direito
registrado e que afeta substancialmente o patrimônio da entidade,
não há como afirmar que o profissional contabilista esteja seguindo
as determinações do Código de Ética do Contador, no que diz respeito,
por exemplo, ao zelo exigido do profissional da Contabilidade.
Uma possível definição para “direito” é a capacidade que alguém
possui de exigir algo de outra pessoa, logo, o que se questiona
não é se a entidade possui essa capacidade, mas porque ela não
a evidenciou. O que se busca é meramente ter a certeza que um
item que gera impacto tão grande no patrimônio atende a todos os
requisitos legais, sejam contábeis ou jurídicos, tendo em vista que
a saúde financeira e porque não o futuro da instituição passa pela
concretização do direito.
Logo, o interesse do servidor contribuinte deve sempre ser
protegido. Assim, ao lançar valor tão substancial da conta “Valores
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de INSS a Compensar” em suas demonstrações contábeis o Fundo
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de
Guaçuí deveria comprovar a sua origem, fato não ocorrido. Ficam as
dúvidas sobre o alcance do objetivo fim da entidade, qual seja de
zelar pelos interesses do servidor que contribui e espera o retorno
futuro.
Mantenho assim a irregularidade, tendo em vista que ante as
exposições feitas, constata-se que o agente público não logrou
êxito em suas justificativas, não conseguindo apresentar elementos
suficientes para o afastamento do apontamento.
IV – CONCLUSÃO
A análise feita neste voto conduz às seguintes conclusões:
O montante registrado na conta “Valores de INSS a compensar” é
relevante, representando 55,95% (cinquenta e cinco vírgula noventa
e cinco por cento) dos bens e direitos do patrimônio da entidade e
não constava como saldo no exercício anterior;
Em virtude de sua importância para a continuidade da entidade, a
correta evidenciação da origem de um montante tão significativo
foi solicitada por essa Corte de Contas e deveria ter sido atendida
prontamente, fazendo juntada aos autos de toda a documentação
existente que pudesse auxiliar na compreensão da origem do direito.
Porém, a defesa se restringiu a um parágrafo de explicações sem
apresentar qualquer evidencia que pudesse amparar os argumentos;
A não comprovação da boa e regular gestão dos recursos públicos
impõe a irregularidade das contas e a aplicação de multa ao
responsável.
I - Face ao exposto, VOTO para que sejam julgadas IRREGULARES as
contas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos
do Município de Guaçuí, sob a responsabilidade do Sebastião Pereira
Pacheco – Diretor Presidente do FAPSPMG, relativas ao exercício
de 2011, nos termos do art. 84, inciso III da Lei Complementar
621/2012 e nos termos do art. 87 do mesmo diploma legal, tendo
em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1. Registros na conta “Valores de INSS a Compensar”, do Ativo
Realizável, sem esclarecimentos e sem comprovação da legalidade
(item 3. da ICC 285/2013 e 3.3.2 do RTC 164/2013)
Base legal: artigos 85, 93, 100 e 103 da Lei Federal 4.320/1964;
Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006; Portaria MPS 133/2006;
Instrução Normativa RFB 900/2008; Instrução Normativa RFB
1.017/2010.
II- Voto, ainda, pela aplicação de multa individual ao Sr
Sebastião Pereira Pacheco e ao Sr Arivelton dos Santos , no valor
correspondente a 2.000 (duas mil) VRTE’s, tendo em vista a
irregularidade mantida, dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso
I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I,
da Resolução TC 182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser
esta a legislação vigente à época dos fatos;
III – Seja encaminhado ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO,
que deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução CFC
Nº. 1.132/08) observando os procedimentos técnico-contábeis
de lançamentos contábeis e adote outras medidas necessárias ao
saneamento da irregularidade, evitando divergências nas prestações
de contas posteriores ao exercício em análise.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2298/2012,
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. Julgar irregulares as contas do Fundo de Aposentadoria e
Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí, sob a
responsabilidade do Sebastião Pereira Pacheco – Diretor Presidente
do FAPSPMG, relativas ao exercício de 2011, nos termos do art. 84,
inciso III da Lei Complementar nº 621/2012 e nos termos do art. 87
do mesmo diploma legal;
2. Aplicar multa individual ao Senhor Sebastião Pereira Pacheco
e ao Senhor Arivelton dos Santos, contabilista responsável, no
valor correspondente a 2.000 (dois mil) VRTE’s, tendo em vista a
irregularidade referente ao item 3.1.1 – “Registros na conta ‘valores
de INSS a compensar’, do Ativo Realizável, sem esclarecimentos e
sem comprovação de legalidade”, dosada na forma dos artigos 62
e 96, inciso I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e art.
166, inciso I, da Resolução TC 182/2002, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
3. Determinar ao atual gestor que cumpra as disposições contidas
na NBC T 16.5 (Resolução CFC Nº. 1.132/08), observando os
procedimentos técnico-contábeis de lançamentos contábeis e adote
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outras medidas necessárias ao saneamento da irregularidade,
evitando divergências nas prestações de contas posteriores ao
exercício em análise;
4. 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 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, 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 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-1241/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5768/2013 (APENSOS: 2547/2010 E 6991/2010)
JURISDICIONADO- CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - ADILTON GONÇALVES
ADVOGADO - HENRIQUE FARIA SANTOS RABELO DE AZEVEDO
(OAB/ES Nº. 12.255)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2009 - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E INDICATIVO DE
PROMOÇÃO PESSOAL NA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO
DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E PAGAMENTO
DE DIÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO
CONTRATO - ILEGALIDADE NA EMISSÃO DE PARECERES IRREGULAR - RESSARCIMENTO - MULTA - DETERMINAÇÃO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER - DAR
PARCIAL PROVIMENTO - 2) MANTER AS IRREGULARIDADES
DESCRITAS NOS ITENS 1, 2 E 3 E A RESPECTIVA MULTA E
RESSARCIMENTOS - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Adilton Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco à época, em face do Acórdão TC-127/2013,
que julgou irregular a prestação de contas anual do exercício de
2009. Também foi condenado o gestor à devolução do montante de
15.422,86 VRTE.
Encaminhados os autos para análise da área técnica, a 8a Secretaria
de Controle Externo elaborou a ITR 69/2013 (fls. 25/39), concluindo
seus trabalhos nos seguintes termos:
Opina-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso, e, no mérito,
pela NEGATIVA DE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
acima exposta.
Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público Especial de
Contas que se manifestou, na esteira da ITR 69/2013, através do
Parecer – PPJC 1285/2014, da lavra do Eminente Procurador Luís
Henrique Anastácio da Silva, pelo Conhecimento do Recurso, e no
mérito, negou-lhe provimento, mantendo incólume a condenação
constante do Acórdão TC 127/2013 (fls. 397/427 dos autos TC
2547/2010).
É o relatório. Segue o VOTO.
FUNDAMENTAÇÃO:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
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que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o
que torna o presente recurso CABÍVEL.
Verifica-se que a publicação do Acórdão recorrido no Diário Oficial
ocorreu em 10/06/2013, segundo informação prestada pela
Secretaria Geral das Sessões às fls. 429 dos autos TC n. 2547/2010.
Interposto o recurso em 10/07/2013, ou seja, no prazo de 30 dias,
tem-se o mesmo como TEMPESTIVO.
Passo adiante a análise meritória das irregularidades contidas no
Acórdão TC 127/2013 frente aos argumentos do recorrente:
1 – Ausência de razoabilidade e indicativo de promoção pessoal na
contratação de publicidade:
O item trata da ausência de razoabilidade na despesa e promoção
pessoal nos serviços de publicidade dos atos, contratados através
do Convite n. 06/09, tendo em vista que cerca de 90% do jornal
possuía caráter político, bem como porque as matérias ocupavam
páginas inteiras, de modo a distorcer a publicação.
Assim, foi apurado pela auditoria que cerca de 70% do jornal foi
ocupado por fotos e matérias enaltecendo os parlamentares de
Barra de São Francisco, o que caracterizaria a promoção pessoal,
em afronta aos termos contidos no artigo 37, § 1º, da Constituição
da República.
O gestor alega que a CM de Barra de São Francisco somente pagou
o objeto contratado como publicações de cunho institucional portarias, publicações de contratos, resoluções, etc., o que exclui do
pagamento efetuado por aquele Legislativo, as fotos e reportagens
jornalísticas encartadas pela auditoria, nas quais são mencionados
alguns edis.
Por fim, argumenta que não possuía ingerência sobre as matérias
publicadas, e que as fotos nas capas dos jornais anexadas ao
processo, o presidente da Câmara aparece muito pouco, não
recebendo destaque.
O gestor acrescenta que o tamanho das publicações é padrão do
jornal contratado, adotado para todas as suas publicações.
A área técnica ressalta que o recorrente em nada inova suas
alegações anteriormente apresentadas e já rechaçadas por esta
Corte de Contas, razão pela qual mantém a irregularidade deste
item.
VOTO:
Inicialmente, me parece claro que a Administração não agiu em
prol do interesse público, vez que contratou para veicular seus atos
administrativos em um periódico cujo padrão de diagramação de
cada página estaria com tamanhos acima da normalidade de outros
veículos publicitários.
Assim, considerando que o pagamento estaria vinculado ao
tamanho da diagramação das matérias contratadas, considerando,
ainda, a desnecessidade destas publicidades serem em tamanhos
aumentados, verifico que a Administração pagou por serviços com
preços majorados.
Além disto, entendo por bem destacar que a Câmara Municipal
chegou a pagar R$2.304,00 por página, utilizando a página inteira
para, por exemplo, divulgação de votos natalinos à população, o
que atenta contra o princípio da razoabilidade e reforça a tese da
ausência de interesse público para a contratação em voga.
Nesse sentido, me filio aos termos do voto do então Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, que se mostra de clareza
solar para o entendimento do assunto, conforme trecho que ora
repriso:
Em relação à sustentação oral, mais precisamente em relação à
diagramação diferenciada, ao contrário do que possa parecer,
respeitamos o direito do jornal ter a diagramação que melhor
entender conveniente aos seus interesses. Agora, quando ele
adota uma diagramação maior que os padrões comuns e cobra por
centímetro quadrado, ele está defendendo seu próprio interesse,
pois vai aumentar sua receita (direito dele) com a conivência do
gestor que deveria estar tentando reduzir sua despesa (obrigação
dele) e ao mesmo tempo, comprometendo a reserva do erário.
(grifos do original).
Também acompanho a manifestação do Relator à época, quanto à
ocorrência de promoção pessoal nas publicações em exame:
Acerca do ponto, o voto exarado no processo TCM 30.091/2009, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a respeito de
promoção pessoal referente à auditoria na Prefeitura Municipal de
Salvador, pelo Conselheiro Paolo Marconi reconhece práticas como
esta, e conclui firmemente pela irregularidade, in verbis:
“Por sua vez, devem os gestores de recursos públicos se abster de
pagar jornais ou emissoras de rádio para divulgar, como se fossem
matérias jornalísticas, feitos ou fatos de sua administração. A
descaracterização de matéria paga, apresentada como reportagem
de iniciativa do jornal ou rádio é propaganda enganosa para o leitor/
ouvinte e contribuinte, além de prática condenada eticamente.
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O Poder Público pode usar de todos os meios de comunicação e de
divulgação, ao seu alcance, para veicular a publicidade oficial, desde
que dotada de caráter educativo, informativo ou de orientação
da sociedade, não comprovada integralmente no presente caso,
sobretudo, pelo evidente conteúdo de caráter político caracterizado
nos trechos acima reproduzidos, inclusive, ilustrada com destacada
foto do Prefeito de Salvador constante às fls. 06 do “caderno
especial -perspectivas 2008” . Desta forma, é absolutamente
vedado constar da publicidade nomes, apelidos, símbolos, imagens,
logotipos, slogans, bem como recursos auditivos ou visuais e outros
que identifiquem pessoas ou imagens que, direta ou indiretamente,
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.”
(grifo nosso)
Por fim, ratifico os termos do Acórdão guerreado quanto ao item
sob análise, já que ficou configurado no caso concreto a ausência
de finalidade pública nas despesas realizadas com serviços de
publicidade, decorrente da prática reiterada de publicações com
fotos de parlamentares e lista de homenageados, bem como de
votos natalinos que revelam claramente que o Chefe do Legislativo
Municipal de Barra de São Francisco atuou em desrespeito ao
preceito contido no art. 37, § 1º da CRF/88, relativamente à vedada
publicidade de cunho promocional.
Nessa linha, voto para que esta irregularidade seja mantida,
inclusive, com a manutenção do ressarcimento imputado no Acórdão
TC 127/2013, no valor de R$10.032,00, equivalente a 5.206,02
VRTE’s.
2 – Ausência de interesse público na realização de despesas com
passagens aéreas e com o pagamento de diárias:
Trata de despesa com passagens aéreas e diárias para que os
vereadores assistissem ao evento “Cúpula da Amazônia”, em que
este Tribunal de Contas entendeu faltar interesse público.
Insurge-se o recorrente contra o entendimento do Tribunal,
alegando que o evento tratou de diversos assuntos, dentre os
quais, desenvolvimento sustentável e painéis com temas de meio
ambiente.
Aduz o gestor que o evento teve repercussão nacional e que os
temas tratados são de interesse geral e não só dos Municípios que
integram a bacia amazônica.
Por fim, destaca que este Tribunal estaria extrapolando seus
poderes fiscalizatórios, já que considera como discricionários os
atos em questão, restando de competência do administrador a
decisão quanto ao interesse dos parlamentares na participação de
mencionado evento.
Ademais, o recorrente considera que o dano ao erário depende de
comprovação, sob pena de enriquecimento indevido.
Por fim, argumenta o recorrente que, caso suas alegações anteriores
não sejam acolhidas, o ressarcimento deve ser imputado a todos os
vereadores que compareceram ao evento, tendo por fundamento o
art. 87 da LC n. 621/2012.
VOTO:
O cerne da questão posta neste tópico é a ausência de interesse
público da despesa relativa a diárias e passagens aéreas para a
participação de parlamentares no evento sobre desenvolvimento
sustentável e meio ambiente, o que segundo a área técnica, teria
resultado em dano ao erário.
Ao compulsar os autos verifico que o evento em apreço se destinava
à Cúpula Amazônica de Governos locais, o que revela sem qualquer
pertinência com a atuação da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco, sobretudo, pela temática do evento (fls. 444 do TC n.
6991/10, documento juntado pelo defendente).
Nesse sentido, me reporto ao pronunciamento do Relator à época,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, bem como doutrina
balizada sobre o assunto por ele encartadas, que sustenta a posição
que ora me filio.
Quanto à alegada discricionariedade na posição adotada pelo
administrador público em comento, deixo registrado que as ações
de governo devem ser respaldadas na legalidade e na razoabilidade
das despesas envolvidas, se limitando, sempre, ao atendimento
do interesse publico, o que convola a tese da defesa quanto à
ilegitimidade de atuação deste Tribunal.
Nesse sentido, mantenho a responsabilidade do Presidente da
Câmara em comento, porque sua autorização para a realização das
despesas contribuiu para a irregularidade em questão, restando
passível de devolução os valores gastos com passagens aéreas para
a cidade de Manaus - AM (R$5.385,44 ou 2.794,73 VRTE’s) e com
diárias para participação no evento (no valor de R$14.302,40 ou
7.422,11 VRTE’s).
3 – Ausência de designação de fiscal do contrato:
Registrou a equipe de auditoria e este Tribunal reputou irregular,
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por meio do Acórdão guerreado, a falta de designação de fiscal nos
contratos auditados.
O gestor alega, em suas razões recursais, que esta Corte não
analisou a totalidade dos argumentos por ele lançados em sua
defesa oral. Aduz o recorrente:
Com efeito, realmente admitiu-se que houve uma falha quanto a
não designação de fiscais no contrato e que a referida falha já havia
sido saneada. Ocorre que, na defesa foi sustentado ainda que a
figura da fiscalização, apesar de importante, não é essencial em
todos os casos. Com efeito, em determinadas hipóteses essa figura
do fiscal é dispensável, não podendo, sua ausência, constituir uma
irregularidade.
VOTO:
O recorrente argumenta que os contratos nos quais não houve a
designação de fiscal referiam-se a compras e que a fiscalização era
feita no momento da entrega da mercadoria, inobstante a falta de
designação formal do fiscal do contrato.
Não prosperam as alegações da defesa, uma vez que a Lei
de Licitações e Contratos não traz qualquer exceção quanto à
aplicabilidade do art. 67, no que diz respeito à fiscalização dos
contratos, que deve abranger todos os aspectos da execução
contratual, seja nas hipóteses de obras e serviços de engenharia,
como alegado pelo defendente, seja nos casos de fornecimento de
materiais, como na hipótese em tela, vislumbro uma irregularidade
formal, que poderia ser agravada se acaso tivesse sido levantado
pela área técnica dúvida acerca da entrega dos bens, o que na
realidade não ocorreu.
Nesse passo, considerando que não houve justificativa suficiente
para a omissão do presente gestor quanto à designação do fiscal do
contrato, mantenho a irregularidade.
4 – Ilegalidade na emissão de pareceres:
Esta Corte de Contas reputou irregular, por meio do Acórdão TC n.
127/2013, a emissão de Parecer Jurídico, assinado por ocupante
de cargo em comissão de Assessor Jurídico, em procedimentos
licitatórios.
O recorrente repete argumentação de sua peça defensiva, no sentido
de que o assessor jurídico atuava como um apoio ao Procurador da
Câmara e que essa conduta não é vedada.
Alega que a Lei de Licitações permite que serviços jurídicos
sejam prestados por terceiros, não ocupantes de cargos públicos
de provimento efetivo, em seu art. 13. E, afirma que a atividade
jurídica de um órgão público é uma atividade acessória, e, por isso,
passível de terceirização. Cita Diógenes Gasparini para acentuar
seu argumento, além de um parecer da AGU sobre a ausência de
vedação a contratação de serviços particulares de advocacia por
órgãos públicos.
Merece prosperar a tese sustentada pelo recorrente.
O argumento de que a advocacia pública deve ser exercida por
efetivo, ingressado no serviço público através de regular Concurso
Público, é um equívoco, em especial se considerar que o art. 132
da CRF obriga ao Município, por simetria, a constituição de uma
Procuradoria Municipal.
Pois bem.
A contratação de serviço jurídico tendo por base os arts. 13 e 25 da
Lei de Licitações decorre de uma situação em que seja necessária a
atuação de profissional com notório saber jurídico e que o serviço a
ser prestado seja singular, sendo neste caso possível a contratação
direta de advogado pela Administração Pública.
Também há que ser ponderado pelo gestor em exercício o provimento
do cargo de assessor jurídico para atuar no atendimento dos
processos licitatórios, em uma situação como no caso sub examine,
podendo este optar pelo provimento através de concurso público,
ou mesmo, pela terceirização de tal atividade, motivada é claro pelo
estudo prévio das condições financeiras e orçamentárias do Órgão,
cujas peculiaridades demonstrem a inviabilização da contratação
efetiva.
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, que deu suporte ao meu entendimento nos autos do processo
TC 2524/2010:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE. É manifesta a possibilidade de o ente municipal
organizar sua própria procuradoria, podendo cometer a patronos
diversos, mediante contratação de terceiros, algumas das atribuições
que originariamente seriam de seu procurador, haja vista que em
relação a ele não incidem as limitações dos artigos 131 e 132 da
CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
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julgamentos, à unanimidade, em confirmar a sentença, em reexame
necessário de ofício, prejudicado o recurso voluntário.
Belo Horizonte, 22 de setembro de 2011.
DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA,
RELATOR.
VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais contra a r. sentença proferida pelo
digno Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Passa Quatro/
MG (reproduzida às f. 418/419), prolatada nos autos da ação civil
pública ajuizada pelo recorrente em face do Município de Passa
Quatro e outros.
Irresignado contra a decisão primeva, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais, aforou o “parquet” o recurso de apelo de f. 421/425,
ao argumento de que a autonomia municipal não pode ser exercida
ilegitimamente, com violação às normas de organização destinadas
à União e aos Estados Membros, tal como se dá com as regras dos
artigos 131 e 132 da CF/88, que estipula o exercício do serviço de
advocacia dos entes públicos por servidores aprovados em prévio
concurso público. Salienta, assim, que os contratos celebrados
pelo ente municipal com os demais réus seriam nulos, havendo
verdadeira lesão ao erário.
Recurso respondido pelo Município de Passa Quatro às f. 429/433.
A Procuradoria de Justiça, às f. 449/457 - TJ, opinou pelo provimento
do recurso.
É o breve relato.
Antes de mais nada, ressalto que a hipótese é de conhecimento
de ofício do reexame necessário, uma vez que recentemente
reposicionei-me em relação à matéria, para entendê-lo cabível nas
hipóteses do artigo 19 da Lei 4717/65, tendo em vista as decisões
reiteradas do STJ no sentido de aplicar à espécie o microssistema da
tutela coletiva, fazendo incidir em sede de ação civil pública a norma
atinente ao duplo grau obrigatório inserta na lei que rege a ação
popular, à míngua de disposição específica a respeito da matéria na
Lei 7347/85.
Isso posto, tendo em vista que o caso é de improcedência dos pleitos
pórticos, conheço de ofício do reexame necessário.
Conheço também do recurso voluntário, porquanto tempestivo,
estando presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade;
ausente o preparo, uma vez que o recorrente dele está isento.
Preliminares não havendo a serem examinadas, passo ao deslinde
do mérito.
Como ressaltado quando do exame do agravo de instrumento aviado
contra a decisão liminar proferida nos autos, não vejo impedimento
para a terceirização de serviços jurídicos pelo ente municipal, ainda
em sede de cobrança de dívida ativa do Município, uma vez que as
normas dos artigos 131 e 132 da CF/88 têm sua aplicação restrita
a Estados e União Federal, sendo cediço que não são normas de
repetição obrigatória na federação brasileira, que, como se sabe, é
assimétrica.
“A simetria não é a repetição do modelo federal pelos estados
federados ou do modelo estadual, pelos Municípios.
Raul Machado Horta ensinou que o federalismo simétrico pressupõe
sistematização e características dominantes. Já o federalismo
assimétrico não se predispõe à sistematização. O federalismo
simétrico é uma estrutura normativa dotada de planos distintos,
dotados de autonomia. A simetria federal envolve, em frequência
constante, a existência do ordenamento jurídico central, sede das
normas centrais do Estado Federal, e dos ordenamentos jurídicos
parciais, que se compõem das normas federais da União e das
normas locais dos estados-membros, organizados e comandados
pela Constituição Federal, no exercício de sua função de Constituição
Total, que é a fonte da repartição de competências. Esse esquema
normativo contém modelo jurídico e formal que se repete nas
constituições.
A Federação brasileira é considerada assimétrica, como as da Áustria,
Índia, Canadá, Bélgica, Suíça, México, Alemanha e Argentina, por
conter sua Constituição normas atípicas na teoria da Federação,
como a que introduz o Município como ente federativo (arts. 1º e
18) e a que atribui à União autonomia, em vez de soberania, como
ocorre no poder de relações com Estados estrangeiros, de declarar
guerra e fazer a paz.
Machado Horta chama a atenção para a advertência de Tavares
Bastos, que condenava o vício da uniformidade com que se procurou
dar organização simétrica ao Município. Segundo aquela doutrina, a
uniformidade mata. A lei uniforme, por mais liberal e previdente que
seja, não faz ressuscitar o Município.
As leis estaduais devem atender as peculiaridades de cada Município.
A legislação simétrica é sonho enganoso, efeito da paixão niveladora,
que só gera decepções.
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A inclusão, pela interpretação, de preceito do ordenamento parcial
da Constituição da República, que constitua norma federal da União
ou do ordenamento total de pré-ordenação do Estado federado,
na estrutura do Município, por acréscimo de simetria é aumentar,
equivocadamente, a assimetria, bem como a centralização, que fere
o princípio constitucional básico da forma federativa, no modelo
adotado pelo constituinte (Constituição da República, art. 60, §4º,
I).”1
Com efeito, ao Município foi concedido poder de auto-organizar-se
mediante a edição de lei orgânica (artigo 29 da CF/88), inclusive
com a faculdade de legislar sobre assuntos de interesse local
(artigo 30, I, da CF/88), como aquele ora em debate, que trata
da organização municipal dos serviços advocatícios necessários à
defesa e ao manejo de ações em sede judicial, sendo mesmo certo
que a instituição de procuradoria em nível municipal é decisão a
ser tomada mediante a observância das peculiaridades locais,
perquirindo-se acerca da necessidade de criação de tal órgão.
Ademais, não se pode considerar inválidos os pareceres emitidos
pelo Procurador, ainda que o mesmo não seja servidor de carreira,
como na hipótese vertida nestes autos.
Neste sentido, afasto a irregularidade do presente item, determinando,
no entanto, para que atual gestão da Câmara Municipal de Barra
de São Francisco proceda com o prévio estudo das condições
financeiras e orçamentárias daquele Legislativo, registrando nos
autos da contratação a motivação que possa legitimar a atuação de
terceiros na procuradoria da Câmara Municipal ou mesmo de cargos
em comissão.
Caso os estudos acima indicados sugiram como medida mais
vantajosa a contratação de terceiros, atente para a necessidade de
licitação para contratação de serviços jurídicos como determinam os
artigos 2º e 3º da Lei de Licitações.
CONCLUSÃO:
Assim, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte decisão:
Dar parcial provimento ao Recurso de Reconsideração interposto,
reformulando o Acórdão TC 127/2013, para afastar a irregularidade
contida no item 4 (Ilegalidade na emissão de pareceres) imputada
ao Sr. Adilton Gonçalves;
Manter as irregularidades constantes nos itens 1 (Ausência de
razoabilidade e indicativo de promoção pessoal na contratação de
publicidade), 2 (Ausência de interesse público na realização de
despesas com passagens aéreas e com o pagamento de diárias) e 3
(Ausência de designação de fiscal do contrato), com os respectivos
ressarcimentos impostos no Acórdão TC 127/2013, equivalente a
5.206,02 VRTE’s (item 1) e 2.794,73 VRTE’s (item 2 - Passagens
aéreas para Manaus – AM) e 7.422,11 VRTE’s (item 2 – Diárias para
participação no referido evento “Cúpula da Amazonia”) e também
mantendo a mesma multa aplicada.
Dê-se ciência aos interessados e após os trâmites legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5768/2013,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Reconsideração
interposto, reformulando o Acórdão TC 127/2013, para afastar
a irregularidade contida no item 4 (Ilegalidade na emissão de
pareceres) imputada ao Sr. Adilton Gonçalves;
2. Manter as irregularidades constantes nos itens 1 (Ausência de
razoabilidade e indicativo de promoção pessoal na contratação de
publicidade), 2 (Ausência de interesse público na realização de
despesas com passagens aéreas e com o pagamento de diárias) e 3
(Ausência de designação de fiscal do contrato), com os respectivos
ressarcimentos impostos no Acórdão TC 127/2013, equivalentes a
5.206,02 VRTE’s (item 1) e 2.794,73 VRTE’s (item 2 - Passagens
aéreas para Manaus – AM) e 7.422,11 VRTE’s (item 2 – Diárias para
participação no referido evento “Cúpula da Amazônia”) e também
mantendo a mesma multa aplicada, qual seja, 500 VRTE;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e 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, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira
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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 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-1242/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5306/2007 (APENSOS: 5325/2007, 3759/2002,
2665/2003, 1984/2004 E 2167/2004)
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA E
UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS (IESP)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2003
- RESPONSÁVEL: FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - 1) CONHECER
- RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
DESTA CORTE (ITENS 1.1 A 1.24) - 2) DAR PROVIMENTO
- 3) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração, em face
do Acórdão TC 230/2007, constante do Processo TC 1984/2004
(fls. 6166 a 6180), que julgou IRREGULARES as Contas da
Secretaria Estadual de Saúde, relativas ao exercício de 2003, de
responsabilidade do Senhor João Felício Scárdua, condenando-o ao
pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) VRTEs, bem como
ao ressarcimento do montante de 7.187,12 VRTE’s, referente ao
item 2.25, equivalente ao item 1.25 abaixo transcrito, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1. Valores lançados nos extratos bancários sem correspondente
registro contábil (IESP, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade Silvio
Ávidos) - infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.2. Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente
registro bancário (IESP e Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória)
- infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC-182/2002
e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Conciliação bancária não representa o ajuste entre a conta
bancária e a conta contábil e não discriminação analítica dos
lançamentos conciliados (IESP) - infringência aos artigos 105, inciso
III, da Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Divergência entre o saldo bancário e os registros contábeis
da conta Banco do Brasil nº 72011-9, ag. 0021-3, no montante
de R$691,00 (IESP) – infringência aos artigos 105, inciso III, da
Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.5. Discordância entre Inventário de Bens Patrimoniais e registros
contábeis (IESP: R$ 1.149.146,92; Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória: R$ 51.747,56; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
1.671.510,12; Hospital Antônio Bezerra de Farias: R$ 1.676.386,20;
Hospital e Maternidade Silvio Ávidos: R$ 743.299,06; Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo: R$16.405,20; e Hospital
Adauto Botelho: R$ 470.320,60) - infringência aos artigos 105,
inciso IV, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94 da Lei nº 4.320/64;
1.6. Discordância entre Inventário de Bens em Almoxarifado e
registros contábeis (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: R$
456.213,09; Hospital Dr. Dório Silva: R$ 1.315.886,10; Hospital São
Lucas: R$ 7.171.100,51; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
49.821,35; Hospital Adauto Botelho: R$ 76.353,71) - infringência
aos artigos 105, inciso VI, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94
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da Lei nº 4.320/64;
1.7. Ausência de indicação dos valores individuais dos Bens Móveis
relacionados
e de seu Total Geral, impossibilitando o confronto entre o Relatório
de Bens Móveis Cadastrados na UG do Hospital Dr. Dório Silva e
seus Registros Contábeis - infringência aos artigos 105, inciso IV, da
Resolução TC 182/2002 e 85 c/c 94 da Lei Federal 4.320/64;
1.8. Dissonância entre o Relatório de Cadastro Geral de Bens Móveis
do Hospital São Lucas e seus Registros Contábeis - infringência aos
artigos 105, inciso IV, da Resolução TC 182/2002, e 85 c/c art 94 da
Lei Federal 4.320/64;
1.9. Ausência de licitação:
1.9.1. Fracionamento indevido de despesas (Hospital Dr. Dório
Silva: Processos nºs 595 e 682) - infringência ao artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/93;
1.9.2. Contratação direta emergencial irregular (IESP: Processos
ns. 25539370 e 25928490; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processo n. 26166046; Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 588, 764, 563, 560, 557, 678, 567, 685 e 693; Hospital Infantil
Alzir Bernardino Alves: Processos nºs 27, 284, 285 e 026; Hospital
Antonio Bezerra de Farias: Processos nºs 516 e 439) - infringência
ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
1.9.3. Comprovação de exclusividade por meio de documento
indevido (IESP: Processos nºs 25861522, 25500775, 25166964,
252477611) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
1.9.4. Prestação de serviços e fornecimentos de produtos sem
cobertura contratual (IESP: Processos nºs 18854915, Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória : Processos nºs 052, 064 e 051;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13; Hospital e
Maternidade Silvio Ávidos: Processos nºs 028, 284, 027, 285 e 026)
- infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos
artigos 2º e 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.9.5. Restituição de parte do valor pago indevidamente através de
fornecimento de equipamentos: Processo n. 18854915 - infringência
ao artigo 2º da Lei 8.666/93 e ao princípio da Supremacia do
Interesse Público;
1.10. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 29.07 a 31.12.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, XXI, da Constituição Federal e aos arts. 2º e 60, parágrafo único,
da Lei 8.666/93;
1.11. Extrapolação de prazo contratual (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória: Processo nº 057) – Infringência ao art. 57 da
Lei 8.666/93;
1.12. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital São
Lucas: Processo nº 579/2003 e Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Contratos nºs 43/2003, 243/2003, 132/2003 e 56/2003) infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.13. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual (IESP:
Contrato nº 132/2003; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Contratos nºs 43/2003 e 243/2003; Hospital Dório Silva: Contrato
nº 135/2003) - infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos
I e III, da Lei 8.666/93;
1.14. Realização de despesa sem prévio empenho (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 132/2003) - infringência ao
artigo 60 da Lei nº 4.320/64;
1.15. Falha na liquidação:
1.15.1. Incorreta determinação do crédito devido e no pagamento
de despesas (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº
132/2003) – infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da Lei
nº 4.320/64;
1.15.2 Ausência de comprovante de prestação efetiva de serviços
e no pagamento de despesas (Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 228 e 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 249/03, 02/03 e
054/01 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos artigos
62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.3. Valor incorreto de comprovante de entrega de produto e no
pagamento de despesas (IESP: Processo nº 25274597) - infringência
aos artigos 62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.4. Ausência de prestação de contas por parte de procurador de
menor paciente
(IESP: Processo nº 25094823) - infringência ao artigo 63 da Lei nº
4.320/64;
1.16. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Anexo IB
- Processo TC-2167/2004, em apenso) - infringência ao artigo 18,
§1º, da Lei Complementar nº 101/00;
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1.17. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Processo nº
282/03) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93;
1.18. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98;
1.19. Ausência de Termo de Cessão de bens imóveis (Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES) - infringência aos
artigos 82 a 85 do Decreto nº 1.110/2002;
1.20. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão);
1.21. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e da Eficiência Administrativa;
1.22. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.22.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.22.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (IESP: Processo nº 25094823 e Almoxarifado do IESP;
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho:
Almoxarifado do HAB) - infringência aos artigos 5º, 7º, 12 e
14 do Decreto nº 4.258/98 e aos seguintes procedimentos do
Almoxarifado: 3. Registro; 6. Controle de Estoque e 7. Distribuição
de Materiais;
1.23. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritos no Decreto 1110-R/02:
registro e controle de bens patrimoniais (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória, Hospital Dr. Dório Silva, Hospital São Lucas,
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, Hospital Roberto Arnizaut
Silvares, Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade
Silvio Avidos, Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo CREFES) - infringência aos artigo 19, 24, §2º, e 57 do Decreto nº
1110-R/02;
1.24. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 23961139, 20423209 e 23442816; Hospital Dório Silva:
aquisição de GLP e Patrimônio; Hospital Roberto Arnizaut Silvares:
Processo nº 013; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Controle
de Estoque e Patrimônio; e Hospital Adauto Botelho: Controle de
Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal
(Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93;
1.25. Pagamento indevido configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa, no montante de
R$9.806,10, equivalente a 7.187,12 VRTE’s (IESP: Processo nº
25094823) - infringência aos artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37,
caput, da Constituição Federal;
Encaminhado o Recurso de Reconsideração à 8ª Controladoria
Técnica para os procedimentos de praxe, esta se manifestou pelo
conhecimento e provimento parcial do presente recurso, tendo
em vista o afastamento da irregularidade tratada no item 2.16 do
Acórdão TC 230/2007, conforme se depreende da Instrução Técnica
de Recurso – ITR 67/2011 (fls. 625/659), cuja conclusão se deu nos
seguintes termos:
Pelas razões expostas, opinamos pelo provimento parcial do recurso,
sugerindo o afastamento do item 2.16 e a manutenção dos demais.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, aquele, mediante Parecer PPJC – 4715/2011,
(fls. 663/671), da lavra do Eminente Procurador Luciano Vieira,
concluiu na forma que segue transcrita:
“4. Quanto aos demais capítulos do acórdão impugnados neste
recurso (2.9.3; 2.9.4; 2.9.5; 2.10; 2.13; 2.15.2; 2.15.3; 2.15.4;
2.22.2; 2.25; 2.19; 2.23; e, 2.24), denota-se que não foram trazidos
elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a desconstituir o julgado
constante do v. Acórdão recorrido, restando os fatos exaustivamente
analisados na ITC nº. 013/2006.
Isto posto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, seja-lhe dado parcial
provimento para excluir o item 2.16 do Acórdão TC-230/2007,
mantendo-se inalterados os demais capítulos do decisum.”
Adiante, o MPEC novamente se manifestou, no que tange à
prescrição, nos moldes da nova Lei Orgânica deste Tribunal,
através do Parecer PPJC nº 3145/2013, de fls. 680/685, emanado
do Eminente Procurador Luciano Vieira, que concluiu como segue
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reproduzido:
1 – pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, seja-lhe dado
PARCIAL PROVIMENTO, mantendo-se a imputação de débito no valor
de 7.187,12 VRTE’s (sete mil, cento e oitenta e sete VRTE’s e doze
centésimos), correspondente à irregularidade descrita no item 2.25,
bem assim a aplicação de multa pecuniária em razão da prática das
irregularidades descritas nos itens 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;
2.8; 2.11; 2.12; 2.14; 2.15, 2.15.1, 2.15.3; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20;
2.21; 2.22, 2.22.1, por força de preclusão.
2 – pela decretação da prescrição da pretensão punitiva em relação
aos apontamentos de irregularidades descritos nos itens 2.9, 2.9.1,
2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5; 2.10; 2.13; 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4; 2.16;
2.22.2; 2.23 e 2.24 do acórdão condenatório.
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Inicialmente, é oportuno fazer algumas considerações em razão da
preclusão e da prescrição, ante a manifestação complementar do
Ministério Público.
Importa destacar que tanto a preclusão quanto a prescrição são
institutos oriundos do direito processual civil, que é disciplinado por
prazos fixos, a fim de que se prestigie a celeridade da prestação
jurisdicional.
No direito administrativo não é diferente, pois a prescrição se
inscreve como princípio informador de todo o ordenamento jurídico
brasileiro, não admitindo incerteza nas relações reguladas pelo
direito. “É regra geral de ordem pública, que se inscreve nos
estatutos civis, comerciais e penais, submetendo-se as relações
jurídico-administrativas a tal postulado”.
Outrossim, não se pode olvidar que pelo instituto da preclusão
opera-se a extinção ou consumação de uma faculdade legal para a
parte, por força de uma omissão ou do simples transcurso do prazo,
não se constituindo, no entanto, na extinção do direito material
invocado, restando a este a aniquilação, por questões de ordem
pública, como no caso da prescrição.
Deste modo, a preclusão é, consequentemente, um fato jurídico
secundário, pois não extingue nem impede o exercício do direito,
mas somente uma determinada faculdade processual.
Nessa linha, ainda que tivesse ocorrido a preclusão consumativa e/
ou temporal, esta atingiria somente a faculdade da parte de recorrer,
não interferindo na incidência do tempo prescricional administrativo,
instituto que fulmina a matéria constante do Acórdão guerreado, de
forma a tornar este Tribunal impossibilitado de aplicar penalidades
ao gestor em comento, em decorrência do passar do tempo, nos
termos do art. 71 § 1º da LC 621/12.
Assim, tendo em vista que a Lei Orgânica que vigorava à época
da interposição do recurso lhe atribuía efeito suspensivo para a
aplicação de qualquer sanção por parte desta Corte de Contas, tal
recurso acarretou, não somente a devolução de toda a matéria
recorrida, mas, sobretudo, a extemporaneidade da entrega da
prestação jurisdicional administrativa, restando ao recorrente ter
suas contas de 2003 ainda não julgadas definitivamente por parte
deste Tribunal até esta data (2013), momento em que a meu ver
sobreveio a prescrição a fulminar nossa ação punitiva, considerando
o transcorrer de mais de cinco anos entre o Recurso interposto em
10/07/2007, conforme previsão legal contida no inciso I do § 2º do
art. 71 c/c o § 4º, inciso II do mesmo artigo, todos da LC 621/12.
Afora toda a fundamentação acima disposta, que denota a
sobreposição da prescrição em relação à preclusão, restou no caso
concreto demonstrado que o recorrente mostrou seu inconformismo
devolvendo toda a matéria vertida no Acórdão, ainda que não
tenha impugnado pontualmente cada irregularidade, razão pela
qual entendo que a prescrição fulminou a pretensão punitiva desta
Corte, relativamente às irregularidades formais, não sujeitas a
ressarcimento, a seguir transcritas:
1.1. Valores lançados nos extratos bancários sem correspondente
registro contábil (IESP, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade Silvio
Ávidos) - infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.2. Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente
registro bancário (IESP e Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória)
- infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC-182/2002
e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Conciliação bancária não representa o ajuste entre a conta
bancária e a conta contábil e não discriminação analítica dos
lançamentos conciliados (IESP) - infringência aos artigos 105, inciso
III, da Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
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1.4. Divergência entre o saldo bancário e os registros contábeis
da conta Banco do Brasil nº 72011-9, ag. 0021-3, no montante
de R$691,00 (IESP) – infringência aos artigos 105, inciso III, da
Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.5. Discordância entre Inventário de Bens Patrimoniais e registros
contábeis (IESP: R$ 1.149.146,92; Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória: R$ 51.747,56; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
1.671.510,12; Hospital Antônio Bezerra de Farias: R$ 1.676.386,20;
Hospital e Maternidade Silvio Ávidos: R$ 743.299,06; Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo: R$16.405,20; e Hospital
Adauto Botelho: R$ 470.320,60) - infringência aos artigos 105,
inciso IV, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94 da Lei nº 4.320/64;
1.6. Discordância entre Inventário de Bens em Almoxarifado e
registros contábeis (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: R$
456.213,09; Hospital Dr. Dório Silva: R$ 1.315.886,10; Hospital São
Lucas: R$ 7.171.100,51; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
49.821,35; Hospital Adauto Botelho: R$ 76.353,71) - infringência
aos artigos 105, inciso VI, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94
da Lei nº 4.320/64;
1.7. Ausência de indicação dos valores individuais dos Bens Móveis
relacionados
e de seu Total Geral, impossibilitando o confronto entre o Relatório
de Bens Móveis Cadastrados na UG do Hospital Dr. Dório Silva e
seus Registros Contábeis - infringência aos artigos 105, inciso IV, da
Resolução TC 182/2002 e 85 c/c 94 da Lei Federal 4.320/64;
1.8. Dissonância entre o Relatório de Cadastro Geral de Bens Móveis
do Hospital São Lucas e seus Registros Contábeis - infringência aos
artigos 105, inciso IV, da Resolução TC 182/2002, e 85 c/c art 94 da
Lei Federal 4.320/64;
1.9. Ausência de licitação:
1.9.1. Fracionamento indevido de despesas (Hospital Dr. Dório
Silva: Processos nºs 595 e 682) - infringência ao artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/93;
1.9.2. Contratação direta emergencial irregular (IESP: Processos
ns. 25539370 e 25928490; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processo n. 26166046; Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 588, 764, 563, 560, 557, 678, 567, 685 e 693; Hospital Infantil
Alzir Bernardino Alves: Processos nºs 27, 284, 285 e 026; Hospital
Antonio Bezerra de Farias: Processos nºs 516 e 439) - infringência
ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
1.9.3. Comprovação de exclusividade por meio de documento
indevido (IESP: Processos nºs 25861522, 25500775, 25166964,
252477611) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
1.9.4. Prestação de serviços e fornecimentos de produtos sem
cobertura contratual (IESP: Processos nºs 18854915, Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória : Processos nºs 052, 064 e 051;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13; Hospital e
Maternidade Silvio Ávidos: Processos nºs 028, 284, 027, 285 e 026)
- infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos
artigos 2º e 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.9.5. Restituição de parte do valor pago indevidamente através de
fornecimento de equipamentos: Processo n. 18854915 - infringência
ao artigo 2º da Lei 8.666/93 e ao princípio da Supremacia do
Interesse Público;
1.10. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 29.07 a 31.12.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, XXI, da Constituição Federal e aos arts. 2º e 60, parágrafo único,
da Lei 8.666/93;
1.11. Extrapolação de prazo contratual (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória: Processo nº 057) – Infringência ao art. 57 da
Lei 8.666/93;
1.12. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital São
Lucas: Processo nº 579/2003 e Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Contratos nºs 43/2003, 243/2003, 132/2003 e 56/2003) infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.13. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual (IESP:
Contrato nº 132/2003; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Contratos nºs 43/2003 e 243/2003; Hospital Dório Silva: Contrato
nº 135/2003) - infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos
I e III, da Lei 8.666/93;
1.14. Realização de despesa sem prévio empenho (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 132/2003) - infringência ao
artigo 60 da Lei nº 4.320/64;
1.15. Falha na liquidação:
1.15.1. Incorreta determinação do crédito devido e no pagamento
de despesas (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº
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132/2003) – infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da Lei
nº 4.320/64;
1.15.2 Ausência de comprovante de prestação efetiva de serviços
e no pagamento de despesas (Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 228 e 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 249/03, 02/03 e
054/01 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos artigos
62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.3. Valor incorreto de comprovante de entrega de produto e no
pagamento de despesas (IESP: Processo nº 25274597) - infringência
aos artigos 62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.4. Ausência de prestação de contas por parte de procurador de
menor paciente
(IESP: Processo nº 25094823) - infringência ao artigo 63 da Lei nº
4.320/64;
1.16. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Anexo IB
- Processo TC-2167/2004, em apenso) - infringência ao artigo 18,
§1º, da Lei Complementar nº 101/00;
1.17. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Processo nº
282/03) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93;
1.18. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98;
1.19. Ausência de Termo de Cessão de bens imóveis (Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES) - infringência aos
artigos 82 a 85 do Decreto nº 1.110/2002;
1.20. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão);
1.21. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e da Eficiência Administrativa;
1.22. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.22.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.22.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (IESP: Processo nº 25094823 e Almoxarifado do IESP;
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho:
Almoxarifado do HAB) - infringência aos artigos 5º, 7º, 12 e
14 do Decreto nº 4.258/98 e aos seguintes procedimentos do
Almoxarifado: 3. Registro; 6. Controle de Estoque e 7. Distribuição
de Materiais;
1.23. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritos no Decreto 1110-R/02:
registro e controle de bens patrimoniais (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória, Hospital Dr. Dório Silva, Hospital São Lucas,
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, Hospital Roberto Arnizaut
Silvares, Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade
Silvio Avidos, Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo CREFES) - infringência aos artigo 19, 24, §2º, e 57 do Decreto nº
1110-R/02;
1.24. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 23961139, 20423209 e 23442816; Hospital Dório Silva:
aquisição de GLP e Patrimônio; Hospital Roberto Arnizaut Silvares:
Processo nº 013; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Controle
de Estoque e Patrimônio; e Hospital Adauto Botelho: Controle de
Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal
(Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93;
Dos tópicos acima, cabe destaque a irregularidade relativa a
despesas com cooperativas médicas (item 1.16 acima), no total
anual de R$38.875.125,00, contabilizada indevidamente, num
primeiro momento como “Serviços de Terceiros” (elemento
3.3.90.39), e depois como “Mão-de-obra” (elemento 3.3.90.37),
enquanto o correto seria a contabilização no elemento de despesas
-“Outras Despesas com Pessoal”.
A referida irregularidade consistiria em uma possível burla aos
limites com gasto de pessoal – art. 18, § 1º da LC 101/00. No
entanto, há de ser verificado se o valor despendido com estas
despesas afetaria o cumprimento do limite de pessoal daquele
exercício (2003), sobretudo, pela irrelevância do valor dispendido
em relação ao gasto pessoal apurado naquele exercício no Estado, no
valor de R$1.203.572.000,00, correspondente a um percentual de
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36,70%, demonstrando que, mesmo somado as despesas em tela,
no montante de R$38.875.125,00, tal acréscimo não ocasionaria
ao Estado infringência ao limite legal (49%), nem ao prudencial
(46,55%).
Também faço lembrar que as irregularidades que tratam de registro
patrimonial, dispostas nos itens acima - 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.22
(1.22.1 e 1.22.2) e 1.23, devem ser relevadas, tendo em vista a
determinação contida na Resolução TC 221, de 07 de dezembro
de 2010, com a qual os Entes da Administração Pública do Estado
ganharam prazo para adequarem os registros contábeis da sua
situação patrimonial a partir de 2012.
Além do afastamento de tais inconsistências, entendo que razões
subsistem para considerar que o recurso interposto devolveu
toda a matéria recursal, notadamente porque em sua grande
maioria decorreram de falhas formais, em inobservância à Lei de
Licitações e Contratos e demais leis vigentes, cujo conteúdo não
caracteriza prejuízo ao erário, pelo menos de concreta aferição, nem
mesmo demonstra má-fé por parte do responsável, considerando,
principalmente, que à época dos fatos (2003), o caos da saúde
pública e a situação calamitosa do Estado eram situações de notório
conhecimento público, o que também labora em favor do gestor
recorrente.
Feitas estas ponderações e diante da prescrição confirmada,
excluo da análise os tópicos das irregularidades não passíveis de
ressarcimento acima apontados (itens 1.1 ao 1.4, item 1.9 ao 1.15,
item 1.17 ao 1.21 e o item 1.24 constantes do Acórdão TC 230/2007
– fls. 6166 a 6180 do Processo TC 1984/2004).
Passo adiante apenas a analisar o tópico da irregularidade apontada
pela auditoria que ensejaria ressarcimento, não alcançado pela
prescrição da ação punitiva deste Tribunal, qual seja:
1.25. Pagamento indevido configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa, no montante de
R$9.806,10, equivalente a 7.187,12 VRTE’s (IESP: Processo nº
25094823) - infringência aos artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37,
caput, da Constituição Federal;
Quanto à irregularidade capitulada no item 1.25 (equivalente ao
item 2.25 do Acórdão guerreado), encontro as justificativas alegadas
pelo recorrente às fls. 41/43, nas quais o mesmo demonstra
seu inconformismo em conjunto com os itens 1.15.4 e 1.22.2
(equivalente ao item 2.15.4 e 2.22.2 do Acórdão guerreado), por
se referirem ao mesmo processo administrativo em que correu a
despesa naquele Órgão – processo nº 25094823, dando os motivos
de fato e de direito que se respaldou para ter a Decisão reformada,
em obediência ao princípio da dialeticidade, senão vejamos:
2.15.4. Ausência de prestação de contas por parte de procurador
de menor-paciente (IESP: Processo nº 25094823) - infringência ao
artigo 63 da Lei nº 4.320/64:
2.22.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (IESP: Processo nº 25094823 e Almoxarifado do IESP;
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho:
Almoxarifado do HAB) - infringência aos artigos 5º, 7º, 12 e
14 do Decreto nº 4.258/98 e aos seguintes procedimentos do
Almoxarifado: 3. Registro; 6. Controle de Estoque e 7. Distribuição
de Materiais:
2.25. Pagamento indevido configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa, no montante de
R$9.806,10 equivalente a 7.187,12 VRTE’s (IESP: Processo nº
25094823) - infringência aos artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37,
caput, da Constituição Federal:
Tratam os presentes tópicos de falha na liquidação da despesa
referente à aquisição de Interferon Gama 1 Beta, ampola,
para atender a paciente Karla Cristina M. Gomes, portadora de
osteoporose maligna, conforme decisão judicial proferida nos autos
do processo nº 2002.50.01.005289-0, em infringência ao art. 63 da
Lei 4.320/64.
Constatou a auditoria que o empenho e a ordem bancária para
aquisição e pagamento do referido medicamento foram emitidos
em favor do Sr. Domingos Longano Neto, procurador da mãe da
paciente e responsável pelo recebimento do medicamento, acusando
o recebimento da importância de R$80.250,00, no entanto, consta
a prestação de contas somente no valor de R$70.443,90, restando
sem a devida comprovação das despesas o valor da diferença,
equivalente a R$9.806,10.
Consta também nos autos o recebimento de 25 ampolas, atestado
em 10/10/2003 pela advogada da paciente beneficiada, e 50
ampolas, atestadas pela genitora da beneficiada em 04/12/2003.
Deste modo, ficou caracterizada uma prestação de contas incompleta,
cuja responsabilidade recairia na pessoa do procurador da paciente,
bem como um indevido registro, controle e distribuição destes
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medicamentos, por parte do responsável pelo Almoxarifado daquele
Órgão, resultando no pagamento sem a respectiva comprovação no
valor desta diferença, equivalente a R$9.806,10, cujo montante,
segundo a auditoria, estaria passível de ressarcimento pelo
Ordenador à época, ora recorrente.
O recorrente alega que ao verificar a falta de prestação de contas,
tomou as providências adequadas para regularizar a situação.
Afirma que notificou o procurador da paciente para que em 10 dias
realizasse a complementação da prestação de contas, sob pena de
devolução do valor faltante.
Conta o recorrente que o procurador da menor respondeu à
notificação, alegando que as despesas se subdividem em Anvisa,
Infraero, Receita Federal, o medicamento e os serviços do próprio
procurador, além de despesas com despachante.
Aduz o gestor que a partir deste ponto, não mais conduziu o desfecho
da situação, em virtude de mudanças de pessoal na instituição e por
ter deixado o cargo.
Neste contexto, colaciona aos autos documentos acerca dos fatos,
como as notificações do IESP ao procurador bem como as respostas
deste ao Instituto e o recolhimento dos tributos devidos.
Por fim, alega que não pode ser penalizado, pois ao perceber a falta
de parte da prestação de contas, tomou as providências cabíveis e
que após sua saída do Instituto não poderia mais responder pelo
prosseguimento.
Acrescenta que o mesmo ocorreu em relação ao almoxarifado, pois
os autos foram encaminhados para esse fim, contudo os registros
dos medicamentos não teriam sido concluídos.
Ao analisar o recurso a 8ª Controladoria Técnica manteve a
irregularidade e, consequentemente, o ressarcimento imputado, por
entender que os argumentos e documentação trazidos à colação
pelo recorrente não foram suficientes para afastá-los, considerando
os termos que seguem reproduzidos:
“Observamos da documentação colacionada aos autos que o primeiro
registro da ausência de prestação de contas por parte do procurador
da paciente menor foi no exercício de 2005 (fls. 50). Assim, não
encontra eco a alegação de que o gestor tenha tomado todas as
providências adequadas à situação, pois a irregularidade ocorreu
no exercício de 2003. Ou seja, não houve, pelo que se verifica dos
documentos, presteza em solucionar a questão.
Ademais, em análise à documentação, não encontramos o Recibo
de Pagamento Autônomo, solicitado pelo IESP ao procurador,
como documento hábil a realizar a complementação da prestação
de contas. Encontramos, sim, menções em diversos ofícios à
necessidade de apresentação do recibo, e até uma solicitação de
dilação de prazo para a apresentação, feita pelo procurador. Não
encontramos, todavia, o documento.
Quanto ao almoxarifado, entendemos que o mero encaminhamento
para registro não isenta o recorrente de responsabilidade pelo não
registro do material, pois o gerenciamento é atribuição do gestor,
atribuição esta que não se exaure com a conduta inicial, mas sim
com o procedimento completo de registro.
Isto posto, entendemos mantidas as irregularidades”.
O MPEC também manteve as irregularidades em questão,
acompanhando integralmente a área técnica, conforme o Parecer 4715/2011 (fls. 663/671).
Pois bem. Verifico que o recorrente se respalda na impossibilidade
do uso da responsabilidade na modalidade da teoria do risco
integral por parte deste Sodalício, porque segundo ele, “tomou as
providências adequadas para regularizar a situação”(...), não sendo
considerado, portanto, o responsável pelas irregularidades a ele
imputadas, em virtude das mudanças de pessoal na instituição.
Segundo entendimento do ora recorrente, ao sair do cargo que
exercia não mais poderia responder pelos atos de gestão daquele
Órgão e, portanto, deveria ser excluído da responsabilidade em
questão.
Destaca-se que para que se possa impor a alguém a obrigação de
indenizar o prejuízo experimentado por outrem é necessário que
haja uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente
e o prejuízo acarretado. Sem essa relação de causalidade não se
pode conceber a obrigação de indenizar imposta ao Recorrente.
Constato que ao promover a formação da presente relação
processual, apenas foi indicado na ITI o ora recorrente, a frente, na
época, da SESA. Nenhum outro envolvido na falha observada, seja
por ação ou omissão, foi citado.
Nesse sentido, além de não vislumbrar a direta participação do
Secretário Estadual de Saúde, na hipótese de uma prestação de
contas inadequada, porque se refere a procedimento rotineiro,
cuja peculiaridade não deve o Ordenador de Despesas se imiscuir,
também não considero como responsabilidade exclusiva do gestor
o descontrole ou mesmo ausência de registro das entradas e saídas
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de materiais no Almoxarifado, como ocorreu com os medicamentos
em questão, restando tal tarefa, a meu ver, de responsabilidade
precípua do chefe encarregado daquele Setor.
Reconheço, pois, em estrita observância ao princípio da segregação
das funções, que os responsáveis pela verificação do estrito
cumprimento das normas atinentes ao pagamento contratual seriam,
numa primeira análise, o fiscal do contrato, quando da prestação
de contas, no momento da liquidação das despesas, assim como
ao encarregado do Setor de Almoxarifado, que deveriam verificar,
respectivamente, se os pagamentos e os registros, controle e
distribuição destes medicamentos ocorreram em consonância com
o pactuado.
Vale mencionar o Parecer nº 0180/2004, exarado pela Audin/MPU,
que ao abordar o Princípio da Segregação de Funções, cita Silvio
Aparecido Crepaldi, para quem o referido princípio é “o elemento
mais importante de um sistema eficaz de controle interno.”
O referido parecer ressalta ainda o entendimento de William Attie,
de que “ninguém deve ter sob a sua inteira responsabilidade
todas as fases inerentes a uma operação. Cada uma dessas fases
deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e setores
independentes entre si.”
Nesse passo, infere-se que não cabia ao ora recorrente o
acompanhamento contratual de despesas como as ora apresentadas,
tendo em vista a grande quantidade de funções relevantes que
este acumula. É proveitoso, para o deslinde da questão, citar o
doutrinador João Carlos Macêdo Monteiro, ao dizer que:
“Ora, o administrador, até por uma questão de segurança, precisa
confiar na instituição teleológica dos órgãos técnicos da estrutura
interna da entidade por ele administrada. Sendo alguns atos de
administração ativa produto de sucessivos atos intermediários
e autônomos no procedimento administrativo, o fato de o
administrador ter, sob o ponto de vista funcional, a competência
para praticar o ato final, não deve implicar, necessariamente, em
sua responsabilização.”
Ademais, considerando que não houve no caso em tela, a
caracterização do nexo de causalidade das irregularidades com a
atuação deste agente apontado como responsável, sendo este
aspecto subjetivo determinante para a aferição da culpabilidade e
da sanção a ser aplicada, a irregularidade haverá de ser relevada.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual
o chamamento aos autos de demais agentes possivelmente
envolvidos como, fiscal do contrato e encarregado do Almoxarifado,
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.
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) e 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 e culpabilidade.
Afasto, portanto, o ressarcimento imposto, por entender que não
era atribuição do recorrente promover a liquidação das despesas
de medicamento doado, através da verificação da regularidade da
prestação de contas apresentada, bem como não caberia a este os
respectivos registros dos aludidos medicamentos no Almoxarifado.
Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz de
responsabilidade no presente caso, por entender que a irregularidade
em questão não é capaz de macular a presente prestação de contas.
Ademais, passados 10 anos e ao se considerar o valor de R$9.806,10,
entendo que se mostra inadequado reiniciar a instrução processual
em face de outros agentes.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, concordando em parte com a área técnica e o MPEC,
VOTO da seguinte forma:
Por decretar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos
moldes dos já citados inciso I do § 2º do art. 71 c/c o § 4º, inciso II
do mesmo artigo, todos da LC 621/12, deixando, por esse motivo,
de aplicar penalidades aos responsáveis, quanto aos seguintes itens:
1.1. Valores lançados nos extratos bancários sem correspondente
registro contábil (IESP, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade Silvio
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Ávidos) - infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.2. Valores lançados no Razão Contábil sem correspondente
registro bancário (IESP e Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória)
- infringência aos artigos 105, inciso III, da Resolução TC-182/2002
e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Conciliação bancária não representa o ajuste entre a conta
bancária e a conta contábil e não discriminação analítica dos
lançamentos conciliados (IESP) - infringência aos artigos 105, inciso
III, da Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Divergência entre o saldo bancário e os registros contábeis
da conta Banco do Brasil nº 72011-9, ag. 0021-3, no montante
de R$691,00 (IESP) – infringência aos artigos 105, inciso III, da
Resolução TC-182/2002 e 89 c/c 90 da Lei nº 4.320/64;
1.5. Discordância entre Inventário de Bens Patrimoniais e registros
contábeis (IESP: R$ 1.149.146,92; Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória: R$ 51.747,56; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
1.671.510,12; Hospital Antônio Bezerra de Farias: R$ 1.676.386,20;
Hospital e Maternidade Silvio Ávidos: R$ 743.299,06; Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo: R$16.405,20; e Hospital
Adauto Botelho: R$ 470.320,60) - infringência aos artigos 105,
inciso IV, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94 da Lei nº 4.320/64;
1.6. Discordância entre Inventário de Bens em Almoxarifado e
registros contábeis (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: R$
456.213,09; Hospital Dr. Dório Silva: R$ 1.315.886,10; Hospital São
Lucas: R$ 7.171.100,51; Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves: R$
49.821,35; Hospital Adauto Botelho: R$ 76.353,71) - infringência
aos artigos 105, inciso VI, da Resolução TC-182/2002 e 85 c/c 94
da Lei nº 4.320/64;
1.7. Ausência de indicação dos valores individuais dos Bens Móveis
relacionados
e de seu Total Geral, impossibilitando o confronto entre o Relatório
de Bens Móveis Cadastrados na UG do Hospital Dr. Dório Silva e
seus Registros Contábeis - infringência aos artigos 105, inciso IV, da
Resolução TC 182/2002 e 85 c/c 94 da Lei Federal 4.320/64;
1.8. Dissonância entre o Relatório de Cadastro Geral de Bens Móveis
do Hospital São Lucas e seus Registros Contábeis - infringência aos
artigos 105, inciso IV, da Resolução TC 182/2002, e 85 c/c art 94 da
Lei Federal 4.320/64;
1.9. Ausência de licitação:
1.9.1. Fracionamento indevido de despesas (Hospital Dr. Dório
Silva: Processos nºs 595 e 682) - infringência ao artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/93;
1.9.2. Contratação direta emergencial irregular (IESP: Processos
ns. 25539370 e 25928490; Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória: Processo n. 26166046; Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 588, 764, 563, 560, 557, 678, 567, 685 e 693; Hospital Infantil
Alzir Bernardino Alves: Processos nºs 27, 284, 285 e 026; Hospital
Antonio Bezerra de Farias: Processos nºs 516 e 439) - infringência
ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos artigos 2º e
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
1.9.3. Comprovação de exclusividade por meio de documento
indevido (IESP: Processos nºs 25861522, 25500775, 25166964,
252477611) - infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e aos artigos 2º e 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
1.9.4. Prestação de serviços e fornecimentos de produtos sem
cobertura contratual (IESP: Processos nºs 18854915, Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória : Processos nºs 052, 064 e 051;
Hospital Roberto Arnizaut Silvares: Processo nº 13; Hospital e
Maternidade Silvio Ávidos: Processos nºs 028, 284, 027, 285 e 026)
- infringência ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e aos
artigos 2º e 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
1.9.5. Restituição de parte do valor pago indevidamente através de
fornecimento de equipamentos: Processo n. 18854915 - infringência
ao artigo 2º da Lei 8.666/93 e ao princípio da Supremacia do
Interesse Público;
1.10. Ausência de cobertura contratual para locação de imóvel, no
período de 29.07 a 31.12.2003, para funcionamento da Indústria
Farmacêutica do Espírito Santo (INFARMES) - infringência ao artigo
37, XXI, da Constituição Federal e aos arts. 2º e 60, parágrafo único,
da Lei 8.666/93;
1.11. Extrapolação de prazo contratual (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória: Processo nº 057) – Infringência ao art. 57 da
Lei 8.666/93;
1.12. Descumprimento de cláusulas contratuais (Hospital São
Lucas: Processo nº 579/2003 e Hospital Infantil Nossa Senhora da
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Glória: Contratos nºs 43/2003, 243/2003, 132/2003 e 56/2003) infringência ao artigo 66 da Lei nº 8.666/93;
1.13. Ausência de clareza quanto ao objeto e valor contratual (IESP:
Contrato nº 132/2003; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Contratos nºs 43/2003 e 243/2003; Hospital Dório Silva: Contrato
nº 135/2003) - infringência ao artigo 54, §1º, c/c artigo 55, incisos
I e III, da Lei 8.666/93;
1.14. Realização de despesa sem prévio empenho (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória: Contrato nº 132/2003) - infringência ao
artigo 60 da Lei nº 4.320/64;
1.15. Falha na liquidação:
1.15.1. Incorreta determinação do crédito devido e no pagamento
de despesas (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: Contrato nº
132/2003) – infringência aos artigos 62 e 63, §1º, inciso II, da Lei
nº 4.320/64;
1.15.2 Ausência de comprovante de prestação efetiva de serviços
e no pagamento de despesas (Hospital Dr. Dório Silva: Processos
nºs 228 e 048; Hospital São Lucas: Contratos nºs 249/03, 02/03 e
054/01 - incluindo os aditivos contratuais) - infringência aos artigos
62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.3. Valor incorreto de comprovante de entrega de produto e no
pagamento de despesas (IESP: Processo nº 25274597) - infringência
aos artigos 62 e 63, §2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
1.15.4. Ausência de prestação de contas por parte de procurador de
menor paciente
(IESP: Processo nº 25094823) - infringência ao artigo 63 da Lei nº
4.320/64;
1.16. Contabilização indevida das despesas com cooperativas
médicas burlando os limites com gasto de pessoal (IESP: Anexo IB
- Processo TC-2167/2004, em apenso) - infringência ao artigo 18,
§1º, da Lei Complementar nº 101/00;
1.17. Ausência de comprovação de regularidade fiscal dos
prestadores de serviços (Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória:
Processo nº 057; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Processo nº
282/03) - infringência ao artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93;
1.18. Ausência de recolhimento de INSS retido na fonte (Hospital
Adalto Botelho: Processo nº 30) - infringência ao artigo 31 da Lei nº
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98;
1.19. Ausência de Termo de Cessão de bens imóveis (Centro de
Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES) - infringência aos
artigos 82 a 85 do Decreto nº 1.110/2002;
1.20. Motivação inconsistente para a paralisação do INFARMES infringência ao artigo 1º, inciso II, da Constituição Federal (Princípio
do Direito Político do Cidadão);
1.21. Gastos com aluguel e serviço de vigilância para manutenção
de imóvel sem atividade (INFARMES) - infringência ao artigo 37,
caput, da Constituição Federal e aos Princípios Constitucionais da
Economicidade e da Eficiência Administrativa;
1.22. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritas no Decreto nº 4.258-N/98:
1.22.1. Entrada de material no almoxarifado, a título de
“adiantamento”, sem a respectiva nota fiscal (Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória) - infringência ao artigo 7º do Decreto nº
4.258/98 e à Regra 1.1 para recebimento de materiais estabelecida
nos procedimentos de almoxarifado do decreto mencionado;
1.22.2. Procedimentos de registro, controle de estoques e distribuição
de materiais (IESP: Processo nº 25094823 e Almoxarifado do IESP;
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital e Maternidade
Silvio Ávidos: Almoxarifado do HMSA; e Hospital Adalto Botelho:
Almoxarifado do HAB) - infringência aos artigos 5º, 7º, 12 e
14 do Decreto nº 4.258/98 e aos seguintes procedimentos do
Almoxarifado: 3. Registro; 6. Controle de Estoque e 7. Distribuição
de Materiais;
1.23. Prática de atos que não se enquadram nas regras de
administração de materiais prescritos no Decreto 1110-R/02:
registro e controle de bens patrimoniais (Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória, Hospital Dr. Dório Silva, Hospital São Lucas,
Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, Hospital Roberto Arnizaut
Silvares, Hospital Antônio Bezerra de Farias, Hospital e Maternidade
Silvio Avidos, Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo CREFES) - infringência aos artigo 19, 24, §2º, e 57 do Decreto nº
1110-R/02;
1.24. Atos antieconômicos e falhas administrativas (IESP: Processos
nºs 23961139, 20423209 e 23442816; Hospital Dório Silva:
aquisição de GLP e Patrimônio; Hospital Roberto Arnizaut Silvares:
Processo nº 013; Hospital e Maternidade Silvio Avidos: Controle
de Estoque e Patrimônio; e Hospital Adauto Botelho: Controle de
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Estoque) - infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal
(Princípio da Eficiência) e ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93;
Por dar provimento ao recurso impetrado, com a consequente
reforma do Acórdão TC 230/2007, no sentido de afastar o
ressarcimento apontado pela auditoria no item 1.25, bem como
relevando a irregularidade deste tópico, que em razão da prescrição,
não devem permanecer maculando as contas do presente gestor,
qual seja:
1.25. Pagamento indevido configurando violação aos Princípios
da Economicidade e da Eficiência Administrativa, no montante de
R$9.806,10, equivalente a 7.187,12 VRTE’s (IESP: Processo nº
25094823) - infringência aos artigos 62 da Lei nº 4.320/64 e 37,
caput, da Constituição Federal;
3)
Por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do
IESP, de responsabilidade do Sr. João Felício Scárdua, relativas
ao exercício de 2003, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/12, tendo em vista o afastamento das
irregularidades acima apresentadas, seguida de determinações
ao atual gestor, para observância dos requisitos legais infringidos,
conforme apontamentos feitos pela auditoria acima dispostos, sob
pena de incorrer em reincidência.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5306/2007,
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 catorze, à unanimidade, nos termos do Voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer deste Recurso de Reconsideração e decretar a
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos moldes dos já
citados inciso I do § 2º do art. 71 c/c o § 4º, inciso II do mesmo
artigo, todos da LC 621/12, deixando, por esse motivo, de aplicar
penalidades aos responsáveis, no que tange aos itens 1.1 a 1.24 de
fls. 733/735 listados no voto do Relator;
2. No mérito, dar provimento ao recurso impetrado, com a
consequente reforma do Acórdão TC 230/2007, no sentido de afastar
o ressarcimento apontado pela auditoria no item 1.25, bem como
relevando a irregularidade deste tópico, que em razão da prescrição,
não deve permanecer maculando as contas do presente gestor;
3. Julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Estadual
de Saúde Pública e Unidades Hospitalares Vinculadas - IESP,
de responsabilidade do Senhor João Felício Scárdua, relativas
ao exercício de 2003, com fulcro no art. 84, inciso II, da Lei
Complementar 621/12, tendo em vista o afastamento das
irregularidades acima apresentadas, seguida de determinações
ao atual gestor, para observância dos requisitos legais infringidos,
conforme apontamentos feitos pela auditoria, sob pena de incorrer
em reincidência;
4. 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
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
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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-1178/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO            - TC-6315/2010 (APENSO: TC-3042/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2009)
RESPONSÁVEIS - EVILÁZIO SARTÓRIO ALTOÉ, JOSÉ ALBERTO DE
JESUS, PEDRO JADIR BONNA, CLAUDINA ANTONIA FARDIN SOSSAI,
ADRIANO FABIO ALTOÉ, SOLIMARCOS GAIGHER E PROTECTOR
ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
ADVOGADO
- LUIZ CARLOS BASSETI (OAB/ES Nº 3737)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009
- CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONTAS
IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - DETERMINAÇÕES
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura de Jaguaré,
em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº
147/2010, referente ao exercício de 2009, cujo responsável é o
senhor Evilázio Sartório Altoé – Prefeito à época.
Em manifestação emitida pela 5ª Controladoria Técnica, na ITI
92/2011, fls. 822/838, referente ao Relatório de Auditoria n°
199/2010, foram enumeradas irregularidades das quais foram
citados os responsáveis, nos termos da Decisão Preliminar TC
093/2011, fls. 844.
Após análise da defesa conjunta, fls.870/888, a área técnica, através
da ITC n° 2072/2013, opinou pela manutenção das seguintes
irregularidades:
“2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 199/2010
na Prefeitura Municipal de Jaguaré, relativo ao exercício de 2009,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS
ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS,
INOBSERVANDO A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PUBLICO (Item 1.1 desta ITC)
Base legal: inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
2.1.2 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA
COMO DESPESA COM PESSOAL (Item 1.2 desta ITC)
Base legal: artigo 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
2.1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO (Item 1.3 desta ITC)
Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40 da Lei nº 8.666/1993
Agente responsável:
Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL
2.1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS (Item 1.4 desta ITC)
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
Agentes responsáveis:
Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL
Solimarcos Gaigher – Sub-procurador municipal
2.1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO (Item 1.5 desta ITC)
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis:
Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL
Pedro Jadir Bonna – membro da CPL
Claudina Antonia Fardin Sossai – membro da CPL
Adriano Fabio Altoé – membro da CPL
2.1.6 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA E PAGAMENTO SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Item 1.6 desta ITC)
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº
8.666/93
Agentes responsáveis:
Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda.- Contratada
Ressarcimento: no valor de R$ 12.991,80 (doze mil novecentos e
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noventa e um reais e oitenta centavos), equivalentes a 6741,98
VRTE (seis mil setecentos e quarenta e um inteiros e noventa e oito
décimos).
2.1.7 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (Item 1.7 desta ITC)
Base legal: artigos 2º e 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III7, da
Res. TC 182/02, 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 no item 3.1.6, no valor de R$ 12.991,80 equivalentes
a 6741,98 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV8, 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 135/2011 e 419/2011, fls. 245 e 1601.
2.2.2. Rejeitar as razões de justificativas dos senhores Evilázio
Sartório Altoé – Prefeito Municipal, José Alberto De Jesus – Presidente
da CPL, Pedro Jadir Bonna – Membro da CPL, Claudina Antonia Fardin
Sossai – Membro da CPL, Camila Reis Coutinho – Membro CPL,
Adriano Fabio Altoé – Membro da CPL, Solimarcos Gaigher – SubProcurador Municipal, bem como da empresa Protector Engenharia,
Segurança e Medicina Do Trabalho Ltda. – Contratado, em razão das
irregularidades dispostas nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7
desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa
aos responsáveis com amparo no artigo 629 da LC 32/93 e na forma
do artigo 96, inciso II10, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.3. Julgar irregulares as contas do senhor Evilázio Sartório
Altoé – Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2009, pela
prática dos atos ilegais presentificados nos itens 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto nos item 1.6, condenando,
solidariamente os responsáveis pela empresa Protector Engenharia,
Segurança e Medicina do Trabalho Ltda., ao ressarcimento no valor
de R$ 12.991,80 equivalentes a 6741,98 VRTE, com amparo no
artigo 8411, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
2.2.4. Determinar, com amparo no inciso III12, do artigo 57 da LC
621/2012, ao atual Prefeito Municipal de Jaguaré que se abstenha
de contratar empresas terceirizadas para realizar funções inerentes
a cargo público;
2.2.5. Recomendar, com base no inciso XXXVI13, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012, sejam, nas próximas licitações,
devidamente especificados e quantificados os serviços a serem
prestados pelos contratados, possibilitando, outrossim, apresentação
de propostas com exatidão.”
O Ministério Publicou Especial de Contas se manifestou às fls.
1723/1725 (Parecer PPJC n° 2049/2013), acatando a análise
conclusiva da área técnica.
Insta frisar que constou na ITC, por equívoco, por rejeitar as alegações
de defesa da Sra. Camila Reis Coutinho – Membro CPL. Ocorre que,
ela não faz parte da relação processual e sequer foi citada, razão
pela qual não será considerada como possível responsável.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Passo então à análise das irregularidades, sob os registros de que a
numeração seguida dos itens é a utilizada na ITC.
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS
ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS,
INOBSERVANDO A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PUBLICO
Base legal: inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura de Jaguaré
realizou terceirização de serviço atinente a cargo público, visto que
firmou o Contrato n° 036/2009, objetivando a prestação de serviços
de contabilidade, sendo que no Plano de Cargos e Carreiras do
Município existe 01 (um) cargo de contador e 05 (cinco) de técnicos
em contabilidade.
O valor contratado foi de R$69.300,00 (sessenta e nove mil e
trezentos reais) para o período de 12 meses.
O responsável alega em sua justificativa que houve interesse
público na contratação, lastreado pelo poder discricionário e que
não houve sobreposição de funções haja vista que o contrato visava
à prestação de serviços de complexidade acima do comum.
Afirma que a existência de cargos no quadro de pessoal não
impede a referida contratação e que com o advento da LRF tornouse necessária a contratação de profissionais habilitados com
conhecimento específico para elaboração dos informes e geração de
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inúmeros papéis de controle.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 1724/2013, arguiu que a terceirização somente se admite
para a atividade meio e desde que não haja previsão no plano de
cargos da Administração.
O contrato analisado não fazia previsão de que se tratava de um
serviço “de complexidade acima do comum”, descrevendo apenas
a mera assessoria e consultoria contábil, atividades próprias dos
cargos de contador e técnico em contabilidade previstos na Lei
Municipal 682/2006.
Ademais, quem deve deter o conhecimento da contabilidade pública
é o servidor público e não profissional do setor privado.
Por tais motivos, opina a Área Técnica pela manutenção da
irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Pois bem.
Em análise ao plano de cargos e salários da Prefeitura, Lei 682/2006,
fls. 543/550, detectei a existência de 01 (um) cargo de contador e
05 (cinco) de técnicos em contabilidade.
Em casos análogos, em que se discute a possibilidade de terceirização
de atividades afetas a carreiras públicas, tendo a flexibilizar a
obrigatoriedade de concurso público caso as atribuições a serem
terceirizadas tenham natureza de atividade-meio, desde que tal
opção seja comprovadamente justificada e mais vantajosa, visandose, por fim, homenagear o princípio da eficiência.
Vejo que no presente caso o gestor, ao optar pela terceirização das
atividades, deixou de cercar-se de medidas prévias que pudessem
melhor fundamentar e demonstrar que a contratação em comento
era a medida mais vantajosa sob o aspecto da eficiência.
Em especial, percebo que a contratação teve como principal
justificativa o possível interesse público na contratação, lastreado
pelo poder discricionário, sem que se aprofundasse na explicação de
necessidade da contratação.
No acervo probatório, está comprovada a existência de 01 (um) cargo
efetivo de contados e 05 (cinco) cargos de técnico em contabilidade
na estrutura administrativa do Município de Jaguaré, em relação aos
quais o defendente sequer teceu qualquer comentário.
Penso, portanto, que as alegações da defesa não demonstraram
com clareza os motivos ensejadores da contratação e, diante
da inexistência de elementos no contexto fático probatório que
indiquem que a adoção da terceirização, neste caso concreto, tenha
sido medida adequada e vantajosa.
Assim sendo, entendo que a irregularidade deva ser atribuída à
responsabilidade do então Prefeito, razão pela qual mantenho a
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.
1.2 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA COMO
DESPESA COM PESSOAL
Base legal: artigo 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
A equipe técnica constatou as despesas decorrentes do Contrato
036/2009 foram empenhadas à conta 33.90.36.000 – Serviços de
Terceiros – Pessoa Física.
Entendeu, porém, que, por se tratar da contratação de serviço
essencial e contínuo da Administração, em substituição a servidor
do quadro efetivo, a contabilização correta seria em 33.19.03.401
– Substituição de Mão-de-obra, conforme o Plano de Contas contido
no Anexo I da Resolução nº 174/2002 deste Tribunal de Contas.
Não contabilizando em substituição de mão-de-obra, o Município
deixou de considerar a despesa para apuração do gasto total
com pessoal, nos termos do artigo 18, § 1º da Lei Complementar
101/2000.
O responsável alega não se tratar de contratação de serviços
em substituição dos servidores, o que motivou a classificação na
rubrica, uma vez que a contratação visou à prestação de serviços de
assessoria e consultoria.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 1545/2013, opinou pela manutenção da irregularidade,
uma vez entendeu que os serviços realizados eram essenciais à
Administração, razão pela qual eram próprios dos servidores do
quadro de pessoal. Logo, a contabilização das despesas foi indevida.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Constata-se, a partir da Prestação de Contas Anual do ente
(Processo TC 3120/2010), que o Poder Executivo realizou despesa
com pessoal e encargos sociais no montante de R$ 19.305.070,59,
resultando, desta forma, numa aplicação de 41,60% em relação
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à receita corrente líquida apurada para o exercício, que foi de R$
46.408.844,09.
Demonstrando que o Poder Executivo se manteve abaixo dos
limites legal (R$ 25.060.775,81) e prudencial (R$ 23.807.737,02)
estabelecidos nos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101/2000.
Caso, por prudência, se admitisse que as despesas com assessoria
contábil sejam consideradas gastos com pessoal no valor total de
R$ 69.300,00, esse montante não seria suficiente para que o Poder
Executivo descumprisse o limite com gastos de pessoal, pois foram
gastos R$ 19.305.070,59 e poderia ser gasto até R$ 25.060.775,81.
Diante dos fatos, entendo que a contabilização dos serviços de
assessoria como Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.36.00
não prejudicou a apuração dos limites com gastos de pessoal,
motivo pelo qual afasto a irregularidade.
Recomendo, porém, ao gestor que na próxima contratação desses
serviços seja contabilizado na rubrica 33.19.03.401 – Substituição
de Mão-de-obra.
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO
Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40 da Lei nº 8.666/1993
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL
De acordo com a equipe de auditoria não foi identificada, no processo
licitatório Convite n° 021/2009 visando a contratação de serviços
de terceiros – caminhão pipa – a descrição precisa do objeto, pois
não foi estimada a hora-serviço a ser prestada, sem a qual não se
poderia prever o custo total do serviço.
Igualmente não foi identificada previsão de custos com o motorista
nem foi elaborado o orçamento detalhado em planilha para
composição dos custos unitários do serviço.
Os responsáveis alegam que a contratação foi necessária também
em razão da noticiada seca do ano de 2009, que atingiu o Estado do
Espírito Santo, e que era dever da Prefeitura estar preparada 24h
por dia para combater possíveis focos de incêndios, motivo pelo qual
o caminhão pipa deveria ficar sempre abastecido nos períodos da
noite ou nos fins de semana, para casos emergenciais.
Ademais, estava estabelecido no item 2.1, do Convite n° 21/2009
que a proponente deveria prever os custos com o motorista.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2072/2013, fez notar que a cláusula segunda da minuta de
contrato, imputava à contratada o dever de “prestar os serviços
em diversas localidades deste Município, no horário de trabalho, em
dias úteis”, porém a expressão é imprecisa uma vez que poderia
se tratar de horário comercial, horário de trabalho da Prefeitura,
horário noturno ou 24h por dia, por exemplo, opinando, pois, pela
manutenção da irregularidade.
Quanto aos serviços de motorista, entende que não assiste razão à
ITI, dado que de fato havia previsão na minuta de contrato que a
despesa deveria ser contemplada no preço final.
Quanto à elaboração de planilhas orçamentárias com custo unitário,
a dispensa dessa exigência legal somente se daria mediante a
motivação expressa e clara, o que não se verificou nos autos da
contratação, motivo pelo qual também opina pela manutenção da
irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Constato que o anexo I, da carta convite 021/2009, era provido de
descrição do objeto pretendido e por meio dele seria possível aos
proponentes inferirem os reais custos dos serviços pretendidos, e
por consequência apresentarem suas propostas, sendo certo que
não se tratava da prestação de um serviço de alta complexidade,
muito menos incomum, no Município.
O edital de convite continha o escopo geral da contratação, em
acordo com os dispositivos previstos na Lei de Licitações. Logo, o
certame não deixou de ocorrer sem qualquer descrição do objeto
pretendido.
Verifico também que a ausência de um orçamento prévio mais
detalhado não impediu ofertas dos interessados/proponentes/
convidados, na fase da realização do certame. Tampouco se
constatou, ou fora apontado em fiscalização, comprometimento na
prestação dos serviços contratados.
Do mesmo modo a área técnica não logrou êxito em demonstrar nos
autos que os valores contratados estavam acima do parâmetro de
mercado, causando consequente prejuízo ao erário.
Reconheço a dificuldade de individualizar todos os serviços a
serem prestados por um carro pipa, especialmente em casos
de emergências, bem como prever todos os horários de sua
concretização, embora em linhas gerais entendo que seria possível
determinar o que se ansiava contratar.
A meu ver a cláusula contratual citada pela Área Técnica foi infeliz
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na redação: “prestar os serviços em diversas localidades deste
Município, no horário de trabalho, em dias úteis”, muito embora
possa se presumir, em primeira leitura, que se pretendia dizer
horário comercial.
Tal redação não impediu, entretanto, que a Administração recebesse
propostas aceitáveis, sob registro de que não se tem notícia de
impugnação ao edital ou pedido de esclarecimento por parte de
interessados.
Tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e da ausência da
má-fé por parte do responsável, entendo que razões persistem
para que a presente irregularidade não se mantenha maculando as
contas analisadas, vez que não se trata de irregularidade grave,
conforme já exposto.
Diante do exposto afasto a irregularidade, determinando que em
todos os procedimentos destinados à contratação de bens, obras
e serviços, a Administração apresente descrições e informações
claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido, bem
como as planilhas de custos decorrentes e indicações dos recursos
disponíveis.
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
; José Alberto de Jesus – Presidente da CPL; Solimarcos Gaigher –
Sub-procurador municipal
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura de Jaguaré lançou
o edital de Convite n° 19/2009, o qual visou contratar empresa
especializada em prestação de serviços de segurança e medicina do
trabalho, sem que houvesse na descrição do objeto o quantitativo
de tarefas a ser prestado, contendo apenas a descrição geral do
objeto.
Os responsáveis alegam que o não era possível fazer especificação
do quantitativo, pois se tratavam de serviços especiais, tanto que
todos os licitantes apresentaram preços globais.
O responsável Solimarcos Gaigher argui ainda que não houve
impugnação ao edital e que o advogado público não pode ser
responsabilizado pelo ato administrativo pelo qual emitiu parecer.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC),
na ITC n° 2072/2013, conclui que não procede a alegação de
impossibilidade de quantificar o objeto pretendido, visto que diversas
cláusulas tratavam de matérias que envolviam quantidades, no
mínimo, precisáveis, motivo pelo qual opina pela manutenção da
irregularidade.
Ademais, de acordo com a ITC n° 2072/2013:
“Labora contra os Defendentes a afirmação trazida pela empresa
prestadora do serviço, Protector Engenharia, Medicina e Segurança
do Trabalho Ltda, segundo a qual “o Anexo I tornou-se de difícil
compreensão, vez que os serviços contratados versavam sobre
diversas atividades junto aos servidores municipais, onde não foi
detalhado o número de servidores nem a quantidade de locais
(dependências municipais) a serem vistoriadas”, conforme fls. 1618
e 1617.”
Quanto à responsabilidade do parecerista entende que era dever
de ofício se manifestar pela invalidade de atos defeituosos, razão
pela qual opina pela manutenção da irregularidade atribuída ao subprocurador.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Diferentemente do ocorrido na análise do item anterior, noto neste
caso que a imprecisão da descrição do objeto, que não se tratava
de um serviço simples e rotineiro, implicou em total desorganização
na sua prestação e consequente irregularidades na sua liquidação.
A descrição, embora geral e dividida em sub-itens, não permitiu a
formulação de propostas que se adequassem à realidade do serviço,
o que se comprovou ao longo de sua execução.
Nos termos do incido IV, §2°, do art. 40, da Lei n° 8.666/93, deveria
constituir como anexo do edital as especificações complementares
e as normas de execução pertinentes àquela contratação tendo em
vista a especificidade dos serviços pretendidos.
A empresa contratada afirma não ter tido condições de cumprir
o contrato mediante ausência de informações e documentos que
deveriam ter sido fornecidos pela Administração, declarando que “...
a forma como foi elaborado o edital, dificultou a valoração unitária”,
motivo pelo qual apresentou proposta com preço global.
Não há como negar o prejuízo causado ao erário, uma vez que não
foi possível dimensionar qual o real custo dos serviços contratados,
haja vista a ausência de especificação do quantitativo licitado.
A responsabilização do senhor José Alberto de Jesus – Presidente
da CPL, fica evidenciada tendo em vista que foi o responsável pela
elaboração do edital – Carta Convite n° 019/2009, fls. 1196/1213,
único documento que continha a descrição, ainda que deficiente, do
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objeto; a exclusão dos orçamentos das empresas para obtenção de
preços de mercado.
No que diz respeito à responsabilização do advogado parecerista
a questão é muito debatida quando se trata de processos
administrativos em que se apura emprego irregular de recursos
públicos.
As divergências são decorrentes da inviolabilidade conferida aos
advogados por atos e manifestações no exercício da profissão
e a sua atuação enquanto servidores e empregados públicos,
comprometidos perante a Administração Pública, na proporção de
suas responsabilidades.
De acordo com a Lei n. 8.666/93, art. 38, parágrafo único, prevê
que as minutas de editais de licitações, minutas de contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas
e aprovados por assessoria jurídica da Administração.
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro parecer é o ato pelo qual os
órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos
técnicos ou jurídicos de sua competência e podem se classificar
como facultativo, obrigatório e vinculante:
“O parecer é facultativo quando fica a critério da Administração
solicitá-lo ou não, além de não ser vinculante para quem o solicitou.
Se foi indicado como fundamento da decisão, passará a integrá-la,
por corresponder à própria motivação do ato.
O parecer é obrigatório quando a lei o exige como pressuposto para
a prática final do ato. A obrigatoriedade diz respeito à solicitação
do parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante). Por
exemplo, uma lei que exija parecer jurídico sobre todos os recursos
encaminhados ao Chefe do Executivo; embora haja obrigatoriedade
de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato final, ele
não perde seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher
deverá motivar sua decisão [...].
O parecer é vinculante quando a Administração é obrigada a
solicitá-lo e a acatar sua conclusão. Para conceder aposentadoria
por invalidez, a Administração tem que ouvir o órgão médico oficial
e não pode decidir em desconformidade com sua decisão [...]” (DI
PIETRO, 2011, p. 231)
O STF enfrentou a questão no MS n. 24.584/DF chegando à conclusão
de que, em determinadas circunstâncias, a conduta do parecerista
apresenta um nexo causal direto com a conduta do ordenador de
despesa que gerou dano ao erário. Assim sendo, entendeu que em
determinadas situações, como no parágrafo único do art. 38 da
Lei n. 8.666/93, a responsabilidade solidária do parecerista seria
possível, especialmente por se tratar de parecer vinculante.
A diferenciação entre parecer facultativo, obrigatório e vinculante
restou sedimentada no Mandado de Segurança n. 24.631/DF, do
Supremo Tribunal Federal, constando tal distinção do voto do relator,
aprovado pelos demais, como fundamento da decisão.
Figura 1
Segundo Marçal Justen Filho:
“Ao examinar e aprovar os atos da licitação, a assessoria jurídica
assume responsabilidade pessoal solidária pelo que vier a ser
praticado. Ou seja, a manifestação acerca da validade do edital e
dos instrumentos de contratação associa o emitente do parecer ao
autor dos atos. Há dever de ofício de manifestar-se pela invalidade,
quando os atos contenham defeitos. Não é possível os integrantes
da assessoria jurídica pretenderem escapar aos efeitos da
responsabilização pessoal quando tiverem atuado defeituosamente
no cumprimento de seus deveres: se havia defeito jurídico, tinham
o dever de aponta-lo.” (Marçal Justen Filho, 2012, p. 596)
Sobre o mesmo tema, assim se pronunciou o STJ no julgamento do
Recurso Especial Nº 827.445 - SP (2006/0058922-3), em voto-vista
do Ministro Teori Albino Zavascki:
“(...)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92.
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE.
(...)
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica
um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por
pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável
que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta
oposta: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter
promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado,
ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à
idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido
conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há
culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver,
estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da
ação de improbidade.” (grifos nosso)
No caso em questão, a aprovação do edital e anexos cabia ao subprocurador, o qual por obrigação deveria apontar as irregularidades
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e a imprecisão da descrição do objeto a ser contratado, bem como a
imprecisão do edital quanto ao critério de julgamento, se por menor
preço global ou unitário, sob pena de ocorrer, como de fato ocorreu,
irregularidades na prestação e na liquidação dos serviços visados.
Tanto lhe competia tal função que o mesmo a assumiu, conforme
manifestação de fls. 1217: “... cabe a essa Procuradoria examinar o
instrumento convocatório da licitação e seus anexos obrigatórios, a
fim de assegurar o princípio da legalidade.”.
Pelos motivos expostos, mantenho a responsabilidade do subprocurador em relação à presente irregularidade.
Quanto à responsabilização do Prefeito, entretanto, cabe destacar
que o procedimento de contratação em questão foi processado e
julgado por uma equipe/comissão sendo responsabilidade desta e
com certeza de seu Presidente, a descrição final do objeto.
Neste caso, especialmente, por se tratar de ato concernente ao
procedimento de contratação, cujas peculiaridades não cabem
aos gestores se imiscuir, agiu o mesmo sob a tutela da confiança,
sem, contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da
irregularidade.
Quanto ao tema, trago doutrina balizada como segue:
“A tutela da confiança requer a proteção da pessoa que tenha
acreditado na declaração de outrem, mesmo que ela tenha sido mal
formada ou mal externada. Exatamente em função disso, muito se
discute sobre a incidência ou não da escusabilidade como requisito
do erro invalidante, uma vez que não se leva em consideração
somente a divergência entre a real intenção do emitente e o
conteúdo da declaração externada, mas também o comportamento
de quem a recebe, cabendo analisar se este se manteve de boa-fé
em sua expectativa de vinculação, ou se de alguma forma concorreu
com culpa no evento”.
Igualmente rememoro a lição do saudoso Professor Hely Lopes
Meirelles , ora transcrita em destaque:
“Ao prefeito, como aos demais agentes políticos, se impõe o dever de
tomar decisões governamentais de alta complexidade e importância,
de interpretar as leis e de converter os seus mandamentos em atos
administrativos das mais variadas espécies. Nessa missão políticoadministrativa é admissível que o governante erre, que se equivoque
na interpretação e aplicação da lei, que se confunda na apreciação
da conveniência e oportunidade das medidas executivas sujeitas à
sua decisão e determinação. Desde que o chefe do executivo erre
em boa-fé, sem abuso de poder, sem intuito de perseguição ou
favoritismo, não fica sujeito à responsabilização civil, ainda que
seus atos lesem a Administração ou causem danos patrimoniais a
terceiros. E assim, é porque os agentes políticos, no desempenho
de sua atribuições de governo, defrontam-se a todo momento com
situações novas e circunstâncias imprevistas, que exigem pronta
solução, à semelhança do que ocorre na Justiça, em que o juiz é
obrigado a decidir ainda que na ausência ou na obscuridade da lei.
Por isso mesmo, admite-se para essas autoridades uma margem
razoável de falibilidade nos seus julgamentos”.
Saliente-se que o STJ tem decidido nessa mesma linha, conforme se
depreende do Recurso Especial nº 744.311-MT, julgado pela Quarta
Turma do STJ, cujo relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão, cuja
ementa segue transcrita:
“O erro que enseja a anulação de negócio jurídico, além de essencial,
deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade
própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo
desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do
negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de
tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria.
No caso, não é crível que o autor, instituição financeira de sólida
posição no mercado, tenha descurado-se das cautelas ordinárias
à celebração de negócio jurídico absolutamente corriqueiro, como
a dação de imóvel rural em pagamento, substituindo dívidas
contraídas e recebendo imóvel cuja área encontrava-se deslocada
topograficamente daquela constante em sua matrícula. Em realidade,
se houve vício de vontade, este constituiu erro grosseiro, incapaz de
anular o negócio jurídico, porquanto revela culpa imperdoável do
próprio autor, dadas as peculiaridades da atividade desenvolvida.
É essencial o erro que, dada a sua magnitude, teria o condão de
impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um
dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao
objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais
do objeto ou pessoa ou, se for erro de direito, ao motivo único ou
principal do negócio (art. 139 do CC/02). Por outro lado, é tido como
escusável o erro decorrente da falsa representação da realidade
própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo
desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do
negócio jurídico. Vale dizer, para ser escusável o erro deve ser de
tal monta que qualquer pessoa de inteligência mediana o cometeria”
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Acompanhando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima
explicitado, entendo que razões persistem para que a presente
irregularidade não se mantenha maculando a gestão do Prefeito,
ora responsável, razão pela qual afasto sua responsabilidade no
presente caso.
No mais, acompanhando parcialmente o entendimento da área
técnica e do MPEC, em razão da imprecisão da descrição do objeto
contratado para a prestação de serviços de segurança e medicina do
trabalho, mantenho a irregularidade, imputando responsabilização
solidária apenas dos agentes responsáveis: Presidente da CPL e
Sub-procurador municipal.
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL; Pedro Jadir Bonna –
membro da CPL; Claudina Antonia Fardin Sossai – membro da CPL;
Adriano Fabio Altoé – membro da CPL
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura de Jaguaré no edital
de Convite n° 19/2009, previu que as propostas dos interessados
deveriam ter sido identificadas por valores unitários, nos termos
do anexo I, porém a comissão de licitação aceitou, indevidamente,
propostas com valores globais.
Os responsáveis alegam que ante o fato de que todos os proponentes
terem apresentado preços globais, restou claro o indicativo de que
se tratava de um serviço diferenciado e que os pagamentos seriam
feitos mês a mês independente do tipo de serviço executado, visto
que a contratada deveria executar todos os serviços contratados em
um prazo de doze meses.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2072/2013, conclui que edital vincula todo o procedimento
licitatório, sendo que o Anexo I trouxe modelo de documento
para apresentação de propostas contendo valores unitários
correspondentes a cada atividade. Caso de outro modo a
Administração entendesse deveria ter alterado a previsão editalícia
para que as propostas fossem apresentadas com preços globais.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Conforme analisado no item 1.4 supra, identificaram-se
impropriedades na descrição do objeto, o que acarretou não só em
dificuldade na apresentação de propostas por parte dos interessados,
como dificultou, e de certo modo impediu, a correta prestação dos
serviços, como se verá adiante.
O descuido na elaboração do termo de referência/projeto básico
detalhado fez repercutir em aceitação de proposta em desacordo
com as previsões estipuladas no edital.
O Anexo I é claro ao expor a necessidade de apresentação de
propostas contendo os preços unitários de cada subitem e o valor
total da contratação. O edital fez apenas previsão de tipo de licitação
“menor preço”. Todavia, conforme a ata do Convite, a comissão de
licitação aceitou a proposição de apenas preços globais.
Chega-se a conclusão de que o edital versava sobre o tipo de
licitação menor preço e o regime de contratação a empreitada por
preço unitário.
A Lei 8.666/1993 elenca os seguintes regimes de execução
contratual: empreitada por preço global, empreitada por preço
unitário, tarefa ou empreitada integral.
A escolha do regime decorre do entendimento de que não existe, em
tese, um regime de execução melhor que outro, e sim um regime
que, no caso concreto, melhor atende ao interesse público.
De acordo com a Lei 8.666/1993, utiliza-se a empreitada por preço
global quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço
certo e total. Esse regime é indicado quando os quantitativos dos
serviços a serem executados puderem ser definidos com precisão.
Já a empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos
que, por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos
quantitativos orçamentários.
No caso em tela visou-se com Convite n° 19/2009 a contratação de
serviços de segurança e medicina do trabalho, dos quais decorria a
execução de diversas atividades divididas em subitens nos termos
do Anexo I.
Certas atividades, porém, apenas seriam realizadas quando
houvesse demanda, outras a depender do quantitativo de servidores
a serem treinados ou examinados, por exemplo.
Em razão da natureza dos serviços contratados o regime de execução
não poderia ser por preço global, uma vez que não se tem o nível
de precisão necessária para que seus custos possam ser estimados
com uma margem mínima de incerteza.
Quanto à responsabilização do Prefeito, entretanto, cabe destacar
que o procedimento de contratação em questão foi processado e
julgado por uma equipe/comissão sendo responsabilidade desta
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a conferência entre as propostas apresentadas com as exigências
previstas no edital.
Neste caso, especialmente, por se tratar de ato concernente ao
procedimento de contratação, cujas peculiaridades não cabem
aos gestores se imiscuir, agiu o mesmo sob a tutela da confiança,
sem, contudo, ter concorrido com culpa para a consecução da
irregularidade, razão pela qual afasto sua responsabilidade.
Certo é que o Anexo I, do edital era claro quanto à previsão de preços
unitários e que a comissão de licitação aceitou a apresentação de
preços globais, deste modo, acompanhando o entendimento da área
técnica e do MPEC, em razão mantenho a irregularidade, imputando
responsabilização solidária dos agentes responsáveis: Presidente da
CPL e membros da CPL.
1.6 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA E PAGAMENTO SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº
8.666/93
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda.- Contratada
Ressarcimento: no valor de R$ 12.991,80 (doze mil novecentos e
noventa e um reais e oitenta centavos), equivalentes a 6741,98
VRTE (seis mil setecentos e quarenta e um inteiros e noventa e oito
décimos).
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura de Jaguaré pagou
à empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
LTDA, vencedora do Convite n° 19/2009, do qual gerou o Contrato
n° 093/2009, o valor de R$ 25.983,60 por serviços prestados
apenas nos dias 23, 24 e 30/09/09, 01/10/09 e 18/11/09 referentes
à verificação de uso de EPI’s e de extintores, além de análise de 03
(três) pedidos de insalubridade.
Assim, o valor pago à empresa não corresponderia aos serviços que
foram prestados, causando prejuízo ao erário.
A verificação do dano teria ficado dificultada em razão de não ter
sido cotado preço unitário das atividades a serem desenvolvidas
pela empresa contratada.
A fim de apurar o dano, a área técnica procedeu ao seguinte
cálculo: dividiu o valor total do contrato entre os 22 (vinte e dois)
subitens da descrição do objeto, somou os valores dos dois subitens
executados (verificação de uso de EPI’s e de extintores, e análise de
pedidos de insalubridade), chegando a um valor de R$ 21.259,31 a
ser ressarcido.
Em sua defesa o responsável, Sr. Evilázio Sartório Altoé, alega que
o pagou os serviços executados mediante apresentação de relatório
mensal e quando o serviço deixou de ser realizado suspendeu o
contrato, não realizando mais pagamentos.
A empresa Protector Engenharia alega que em razão da dificuldade
em compreender o teor do objeto contratado estipulou valor mensal
de R$ 4.330,60 e por analogia entendeu ser este o valor unitário
das etapas.
A empresa informa que devido à intercorrências judiciais em
desfavor do Município, o mesmo atrasou na entrega de documentos
e informações necessárias à integral e correta prestação dos serviços
no período restante do contrato.
Arguiu ainda que determinados subitens somente seriam prestados
à medida do necessário, tal como assessoria em demandas
trabalhistas e em elaboração de PPP. Ademais, teria executado os
serviços a contento durante 06 (seis) meses.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2072/2013, expõe a divergência entre a forma de pagamento
entendida pela auditoria e pela defesa.
De acordo com a área técnica o pagamento deveria se dar por
serviço executado, de acordo com a defesa deveria se dar por mês
de trabalho.
A empresa contratada comprovou a prestação de serviços apenas
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2009, não logrando
êxito em comprovar a prestação nos demais meses.
A ITC n° 2072/2013 admitiu considerar o pagamento por mês de
serviço prestado, conforme interpretação da empresa contratada,
deste modo, comprovada a prestação de serviços por 03 (três)
meses, impõe-se o pagamento devido de R$ 12.991,80 e no
decorrente ressarcimento no valor de R$ 12.991,80, referente aos
meses em que a empresa não comprovou prestação de serviços.
Por fim, a ITC n° 2072/2013 concluiu pela manutenção da
irregularidade e ressarcimento atribuível ao responsável Sr. Evilázio
Sartório Altoé e à empresa Protector Engenharia, Segurança e
Medicina do Trabalho Ltda.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
A dúvida sobre a forma de pagamento é decorrente da já discutida
imprecisão da descrição do objeto.
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Vale destacar que, a despeito do contrato ter sido firmado para um
período de 12 (doze) meses, está sob análise apenas o período de 06
(seis) meses em que se verificou pagamento à empresa contratada,
no valor total de R$ 25.983,60.
Verifico que os documentos de fls. 1433/1470 relatam inspeções e
laudos produzidos pela empresa contratada em determinados dias
dos meses de setembro, outubro e novembro de 2009 e realizados
em diversos locais.
Todavia, de fato não há comprovação de prestação de serviços nos
outros três meses, a despeito da junta das Declarações emitidas
pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. Domingos Sávio
Sossai, que, a meu ver, são bastante genéricas e não têm o condão
de comprovar a regular prestação dos serviços.
Assim, em razoável análise da situação, em virtude da imprecisão
da descrição do objeto contratado; da aceitação do valor global
dos serviços e da não comprovação da prestação de serviços nos
três meses restantes, acompanhando o entendimento da área
técnica e do MPEC e mantenho a irregularidade com consequente
ressarcimento solidário entre os responsáveis Evilázio Sartório Altoé
– Prefeito Municipal e a Empresa Protector Engenharia, Segurança
e Medicina do Trabalho Ltda.- Contratada do valor de R$ 12.991,80,
nos termos formulados pela ITC n° 2072/2013.
1.7 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
Base legal: artigos 2º e 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
De acordo com a equipe de auditoria a Prefeitura de Jaguaré
contratou diretamente, por inexigibilidade, shows de artistas por
intermediários, os quais portavam apenas cartas de exclusividade.
Ademais, uma das contratadas, a empresa Flávio Colato ME, mesmo
tendo sido contratada por inexigibilidade, prestou serviços de palco,
iluminação, sonorização, segurança, liberação e divulgação para
realização da Festa da cidade e do VII Festival de Música.
O responsável alega que no Contrato n° 085/2009 contratou artista
consagrada na crítica e que o contrato de exclusividade tinha firma
reconhecida da artista, o que dava fé pública ao documento.
No que diz respeito ao Contrato n° 132/2009, alega que os contratos
de exclusividade tinham firma reconhecida dos artistas, dando fé
pública ao documento e que estes eram consagrados pela crítica e
pelo público.
Afirma que recebeu patrocínio do Banestes no valor de R$ 15.000,00
e que outro Banco, embora tivesse assumido compromisso, deixou
de patrocinar o evento. Mas assevera, também, que o evento foi
bem sucedido.
A defesa não impugnou a irregularidade da contratação direta em si.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 2072/2013, conclui que o responsável não comprovou os
requisitos necessários à exclusividade na contratação dos artistas,
tendo a mesma ocorrido por intermediário e não empresário
exclusivo, de modo que a contratação por inexigibilidade se mostrou
ilegal, motivo pelo qual opina pela manutenção da irregularidade.
No que tange à contratação por inexigibilidade de empresa
responsável pelo palco, iluminação, sonorização, segurança,
liberação e divulgação para realização da Festa da cidade e do VII
Festival de Música, por não se tratarem de serviços que se enquadrem
como atividade artística, deveriam ter sido contratados por meio
de processo licitatório, razão pela qual opina pela manutenção da
irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Na linha de outros votos que já proferi, entendo que a irregularidade
atinente ao “empresário exclusivo” deve ser afastada, até porque
não há nada provando que os shows não foram realizados ou que foi
contratado a preço superior ao praticado no mercado.
Nesse passo, privilegiando a função pedagógica do Tribunal de Contas
e a necessária orientação aos gestores acerca da forma correta de
interpretação da norma, entendo que a presente irregularidade não
macula as contas do gestor.
No que tange à necessária consagração dos artistas pela crítica
especializada ou pela opinião pública, entendo que a consagração
do artista pode ser considerada uma questão de público local.
Por todo exposto, afasto a irregularidade, com determinação para
o gestor atual adequar as contratações futuras, aos estritos termos
do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com
bandas e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim
não for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o
contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
Porém, no que se refere à contratação por inexigibilidade de
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empresa para prestar serviços passíveis de serem licitados (palco,
iluminação, sonorização, segurança etc.), entendo que assiste razão
as impugnações levantadas pela área técnica, visto que não se
trata da contratação de serviços da atividade artística em si, motivo
pelo qual haveriam de ser licitados nos termos legais, pelas razões
expostas mantenho a irregularidade.
IV - CONCLUSÃO
Na forma do exposto, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão, sob os registros de que há divergência entre o entendimento
deste Relator e da Área Técnica e Ministério Público de Contas:
Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de
contas especial em face da existência de dano ao erário, no valor de
R$ 12.991,80 equivalentes a 6.741,98 VRTE’s, na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012;
ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo
senhor Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal, excluindo de sua
responsabilidade os indícios de irregularidades tratados nos itens:
1.2 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA COMO
DESPESA COM PESSOAL
Base legal: artigo 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000.
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO
Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40 da Lei nº 8.666/1993.
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS
apresentadas pelo senhor Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal,
quanto à irregularidade tratada no item 1.7 CONTRATAÇÃO DE
SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA E
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO Base legal: artigos 2º e 25, inciso III,
da Lei nº 8.666/93, especificamente no tocante à necessidade de
representante exclusivo.
ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo
senhor José Alberto de Jesus – Presidente da CPL excluindo de
sua responsabilidade o indício de irregularidade tratado no item
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40
da Lei nº 8.666/1993.
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor
Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal, especificamente quanto
às irregularidades tratadas nos itens:
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS
ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS,
INOBSERVANDO A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PUBLICO
Base legal: inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
1.6 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA E PAGAMENTO SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº
8.666/93
1.7 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO Base legal: artigos 2º
e 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, especificamente no tocante
à contratação por inexigibilidade de empresa para prestar serviços
passíveis de serem licitados.
Aplicando multa individual de 1.500 VRTE’s (mil e quinhentas
unidades de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na
forma dos artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93
e art. 166, da Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de
pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor
José Alberto de Jesus, especificamente quanto às irregularidades
tratadas nos itens:
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993.
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Aplicando multa individual de 500 VRTE’s (quinhentos unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva

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

Página 65
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor
Solimarcos Gaigher – Sub-procurador municipal, especificamente
quanto à irregularidade tratada no item:
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
Aplicando multa individual de 500 VRTE’s (quinhentos unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 620, e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166,
da Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelos
senhores Pedro Jadir Bonna, Claudina Antonia Fardin Sossai e
Adriano Fabio Altoé – membros da CPL do Município de Jaguaré,
especificamente quanto à irregularidade tratada no item:
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Aplicando multa individual de 500 VRTE’s (quinhentos unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pela
empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda, especificamente quanto à irregularidade tratada no item:
1.6 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA E PAGAMENTO SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e ao artigo 66 da Lei nº
8.666/93.
Aplicando multa individual de 500 VRTE’s (quinhentos unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do senhor Evilázio Sartório Altoé
– Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2009, pela prática
dos atos ilegais nos itens 1.4, 1.5, 1.6 e pelo dano injustificado ao
erário disposto nos item 1.6, condenando-o, solidariamente com a
empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda., ao ressarcimento no valor de R$ 12.991,80 equivalentes a
6741,98 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
DETERMINAR, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012,
ao atual gestor da Prefeitura de Jaguaré que:
A contratação de serviços de assessoria deve ser contabilizada na
rubrica 33.19.03.401 – Substituição de Mão-de-obra.
Em todos os procedimentos destinados à contratação de bens, obras
e serviços, a Administração apresente descrições e informações
claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido, bem
como as planilhas de custos decorrentes e indicações dos recursos
disponíveis.
a.
Adeque as contratações futuras, aos
estritos termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar
diretamente com bandas e artistas a realização de eventos artísticos
e, quando assim não for possível, contratar com o empresário
exclusivo devidamente comprovado com “carta de exclusividade”,
acompanhada do respectivo contrato firmado entre o artista/banda,
evitando assim o contrato com pessoas interpostas munidas de
cartas de exclusividade para shows em data e local determinado.
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados e, após o
trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO VISTA DO CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Na 41ª Sessão Ordinária do Plenário, de 25 de novembro de 2014,
convocado para substituir o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me acerca
da fiscalização executada na Prefeitura de Jaguaré no exercício de
2009, realizada em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria
Ordinária nº 147/2010.
Dispensado o relatório, sigo a metodologia de exposição do relator,
elencando os itens conforme a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
2072/2013:
1.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E
ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS AS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS, INOBSERVANDO EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO (ITEM 1 DA ITI 92/2011).
Base legal: artigo 37, inciso II, Constituição Federal
Agente Responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
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Trata-se da contratação de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços técnicos profissionais na área de finanças públicas
para consultoria e assessoramento contábil, objeto do Convite nº
03/2009, consubstanciado no Contrato nº 03/2009.
Segundo consta nos autos, a Prefeitura de Jaguaré tem em seus
quadros de pessoal uma vaga de contador e cinco vagas de técnicos
em contabilidade, todos devidamente preenchidos.
Se num primeiro momento, poder-se-ia imaginar exagerada a
concepção de que a administração municipal estaria a solapar o
exercício de atividade pública resguardada a servidor efetivo, tão
somente porque contratara serviço de consultoria e assessoria
contábil, isso não se mantém quando confrontado com a realidade
dos atos praticados.
A discricionariedade conferida ao gestor permite que este contrate
serviços suplementares, necessários à execução de suas atividades,
mas no caso concreto, a Prefeitura de Jaguaré contratou profissional
pessoa física para prestar serviços in loco, fixando para tanto carga
semanal de 24 horas, quando dispunha de servidores habilitados
para aquelas tarefas.
Disso se pode concluir que o ato de vontade do gestor não se
subsume às querelas de natureza ideológicas sobre o alcance das
atividades privadas no setor público, objeto de discussões nesta
Corte, mas se refere a interesse público lesado.
Como bem observado pelo relator, as razões de justificativas
apresentadas pelo gestor são incapazes de demonstrar os motivos
que levaram à contratação, desvirtuando sua finalidade e, por
conseguinte, presente a vontade do administrador, sabedor de
que o ato violado ofende preceitos estatuídos no ordenamento, se
mantém a irregularidade.
. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA COMO
DESPESA COM PESSOAL (ITEM 2 DA ITI 92/2011)
Base legal: artigo 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000
Agente Responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
Aponta o relatório de auditoria RA-O 199/2010, em seu item 2, o
seguinte:
As despesas decorrentes do contrato 036/2009, foram empenhadas
à conta 33.90.36.000 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
No entanto, por se tratar de serviço essencial e contínuo da
Administração, que deveriam ser desempenhados por servidor do
quadro efetivo, a contabilização correta seria em 33.19.03.401 –
Substituição de Mão-de-obra, conforme o Plano de Contas contido
no Anexo I da Resolução nº 174/2002 deste Tribunal de Contas.
Não contabilizando em substituição de mão-de-obra, o Município
deixou de considerar a despesa para apuração do gasto total
com pessoal, nos termos do artigo 18, § 1º da Lei Complementar
101/2000.
Ao proceder à contratação de pessoa física para executar atribuições
de assessoria e consultoria sem justificativas plausíveis, o gestor
induz a conclusão de prática de simulacro com vistas a aumento
de quadro de pessoal, com aparência de contratação de serviços,
mascarado pelo lançamento da despesa em conta incorreta.
No caso, a responsabilidade do gestor decorre da prática consciente
e volitiva de conduta que não se coaduna com a legalidade e viola os
deveres estatuídos no ordenamento jurídico, e consequentemente,
rejeitadas as razões de justificativas, se mantém a irregularidade.
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO (ITEM 3 DA ITI 92/2011)
Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40 da Lei nº 8.666/1993.
Agentes Responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL
A equipe de Auditoria, ao inspecionar o Termo de Referência do Convite
021/2009, que trata da contratação de empresa para prestação
de serviços de caminhão pipa, identificou descrição imprecisa do
objeto a ser licitado e não elaborou orçamento detalhado para a
composição dos custos unitários do serviço, consoante dispõe o art.
7º, § 2º, II, da lei 8666/93.
Tal como concluiu o relator, as falhas apontadas não foram capazes
de influenciar decisivamente no resultado do certame.
No caso concreto, a contratação de serviço de caminhão pipa
é algo comum, costumeiramente oferecido ao setor público e
a particulares, com o que, embora desejável, tem sua descrição
plenamente reconhecida pelos interessados, inclusive quanto à
sujeição do horário de trabalho.
Diante disso, encampo as conclusões do relator, no seguinte teor:
“Diante do exposto afasto a irregularidade, determinando que em
todos os procedimentos destinados à contratação de bens, obras
e serviços, a Administração apresente descrições e informações
claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido, bem
como as planilhas de custos decorrentes e indicações dos recursos
disponíveis”.
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1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS (ITEM 4 DA ITI 92/2011)
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993.
Responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal; José
Alberto de Jesus – Presidente da CPL; Solimarcos Gaigher – Subprocurador municipal
Segundo consta nos autos, o edital do Convite nº 19/2009 não
especificou o quantitativo dos serviços prestados, com reflexo na
elaboração das propostas de preço em flagrante infringência aos
artigos 7º, § 4º, e 40, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
A exposição do relator não merece reparo e deve ser adotada in
totum, para, ao final, excluir o prefeito municipal do polo passivo e
concluir da seguinte maneira:
No mais, acompanhando parcialmente o entendimento da área
técnica e do MPEC, em razão da imprecisão da descrição do objeto
contratado para a prestação de serviços de segurança e medicina do
trabalho, mantenho a irregularidade, imputando responsabilização
solidária apenas dos agentes responsáveis: Presidente da CPL e
Sub-procurador municipal.
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL DE
LICITAÇÃO (ITEM 5 DA ITI 92/2011)
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
José Alberto de Jesus – Presidente da CPL; Pedro Jadir Bonna –
membro da CPL; Claudina Antonia Fardin Sossai – membro da CPL;
Adriano Fabio Altoé – membro da CPL
Extraem-se dos autos a descrição da irregularidade observada pelos
técnicos deste Tribunal e lançadas na ITI 92/2011:
Conforme se depreende das cláusulas do Convite nº 19/2009 e
seu anexo I, o convidado interessado na participação do certame
deveria apresentar proposta de preço, identificando os valores
unitários para cada tarefa.
Verifica-se, entretanto, que todos os participantes apresentaram
apenas valores globais, e tiveram as suas propostas aceitas pela
Comissão de Licitação, fato que infringe o artigo 43 inciso IV, da Lei
de Licitações.
Nos autos, é possível identificar que o edital previu a apresentação
de propostas com a identificação de preços unitários para cada
tarefa. Entretanto, foram aceitas propostas com valor global, com
ofensa ao princípio regedor de todo procedimento licitatório, a
vinculação ao edital.
Importa esclarecer que o erro cometido é escusável ao Prefeito
Municipal, pois trata-se de detalhe técnico de difícil percepção para o
homologador, mas inescusável para aqueles que detém a obrigação
de realizar o certame.
Acompanho o relator em suas conclusões:
Certo é que o Anexo I, do edital era claro quanto à previsão de preços
unitários e que a comissão de licitação aceitou a apresentação de
preços globais, deste modo, acompanhando o entendimento da área
técnica e do MPEC, em razão mantenho a irregularidade, imputando
responsabilização solidária dos agentes responsáveis: Presidente da
CPL e membros da CPL.
1.6 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA E PAGAMENTO SEM A
CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 6 DA ITI 92/2011)
BASE LEGAL: ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4.320/64 E AO ARTIGO 66
DA LEI Nº 8.666/93.
Agentes responsáveis: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal;
Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda.- Contratada
Adoto na íntegra, com razão de decidir, os termos do item 1.6, da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2072/2013, do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, e seguida pelo Relator,
conforme transcrita a seguir:
O item em comento é relativo à realização, por parte da contratada,
dos serviços descritos no Anexo I da Carta-Convite nº 19/2009.
Há divergência acerca da forma de pagamento entre o entendimento
da auditoria, reproduzido na ITI, e as alegações da defesa. Para
aquela, os pagamentos deveriam se dar por serviço executado
(valor do contrato dividido por 22 subitens = R$ 2.362,15), para
essas, por mês de trabalho (valor do contrato dividido por 12 =
R$ 4.330,60). Tal fato demonstra a imprecisão do edital no que
se refere à apresentação da proposta de preços e o inconveniente
criado pela aceitação de valores globais.
De acordo com os documentos de fls. 1335/1358, a empresa recebeu
a importância de R$ 4.330,60 pela “coordenação PCMSO” referente
aos meses de agosto a dezembro daquele ano. As notas fiscais
juntadas aos autos pelos Defendentes referem-se tão somente à
coordenação, não especificando os serviços prestados. Também as
Declarações emitidas pelo Secretário Municipal de Administração,
Senhor Domingos Savio Sossai, são genéricas, dispondo que os
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serviços prestados estão em conformidade com o contrato, mas não
indica quais seriam tais serviços.
Nos documentos de fls. 1433/1470, foram descritas atividades
realizadas pela empresa no período de 24/09/09 a 18/11/09,
atinentes à verificação de uso de EPI’s por parte do pessoal ligado
à limpeza, verificação de extintores e análise de 03 pedidos de
insalubridade.
Assim, há apenas a comprovação de prestação de serviço nos meses
de setembro, outubro e novembro de 2009.
Vale ressaltar que o ônus da prova do bom e regular uso do dinheiro
público é do gestor e de quem o recebeu para prestar serviços à
Administração. No caso, os responsáveis só lograram êxito em
comprovar a prestação de serviços naqueles três meses, pelo que
apenas fazem jus ao recebimento desse período.
Nesse contexto, oportuno colacionar o entendimento do o Tribunal
de Contas da União, exarado no acórdão nº 50/2003, referente ao
convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de Tefé e o Governo
Federal, aplicável ao caso ora sob análise:
“inquestionavelmente o gestor de recursos públicos federais
repassado mediante convênio, como no caso aqui analisado, tem
obrigações de cuidar de apresentar, a tempo e a hora, e em boa
ordem, toda a documentação comprobatória da boa aplicação do
dinheiro que lhe foi conferido.
[...] Essas circunstâncias mostram que, ciente da obrigação de
que deverá prestar contas dos recursos que lhe são confiados,
o administrador precavido deve cuidar não só de organizar e
apresentar logo toda a documentação comprobatória da aplicação
legal e regular daquelas quantias, como também deve munir-se
de prova da entrega da prestação de contas, ou de duplicatas dos
comprovantes, guardando-as pelo menos pelo prazo prescricional,
para evitar o dissabor de surpresas desagradáveis.” (Acórdão
50/2003) (g.n.)
Com efeito, não há como atestar a regular prestação dos serviços
sem a discriminação de quais foram executados, por meio dos
documentos comprobatórios, sob pena de que seja atribuído ao
administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos
sem a comprovação das despesas.
Também compartilha este entendimento o Tribunal de Contas da
União:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não havendo
a possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio,
dadas as inconsistências na prestação de contas e irregularidades
na execução financeira, atribui-se o débito total ao responsável.
A posição da Corte de Contas é absolutamente coerente com sua
missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional
de prestar contas, pois, do contrário, em não sendo possível apurar
a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado
regularmente, não haveria necessidade de controle para aferir a
regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele”
Processo 425.130/1998-3)
Tal posicionamento vai ao encontro do conteúdo disposto no artigo
93, do Decreto-lei nº 200/67 que, apesar de se limitar ao âmbito
federal, merece citação:
“Quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu
bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e
normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.
No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, do TCU, que além de
rejeitar as contas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, GO,
ainda determinou o ressarcimento da quantia correspondente a
R$103.440,00, conforme transcrito no Relatório do Ministro Relator,
Dr. Guilherme Palmeira, transcrito abaixo:
“ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do
erário público pertence ao administrador, conforme determinam o
Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas.”
(g.n.)
Depreende-se da leitura do voto do Ministro Revisor, Dr. Lincoln M.
da Rocha:
“É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego
adequado do dinheiro público é do Administrador, não podendo o
ônus da prova da existência do objeto ser transferido a esta Casa.
Restará ao gestor público, oportunidade recursal para apresentar
a competente prestação de contas que, sendo suficiente para
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos,
poderá reverter o juízo de mérito ora formulado.”
No mesmo sentido, o renomado autor Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes faz as seguintes ponderações sobre a responsabilidade
do ordenador de despesas:
Se o processo foi instaurado por dano ao erário decorrente de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, deverá o agente comprovar que:
inexistiu o dano;
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o ato era legal, revestindo-se de legitimidade ou economicidade; ou
houve um motivo jurídico ponderável para a violação da lei ou da
economicidade.
Assim, sem a efetiva comprovação da correta prestação dos serviços,
não se pode presumir pela ausência de prejuízo ou que os recursos
foram utilizados devidamente, razão pela qual, permanece latente a
possibilidade de prejuízo ao erário público.
No caso, se considerarmos que a remuneração era devida por mês
de serviço prestado, como aduziram as defesas, como só houve
comprovação de prestação de serviço nos meses de setembro,
outubro e novembro, tem-se que deveriam ser pagos R$ 12.991,80
(doze mil novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos),
subsistindo, pois, dano no valor de R$ 12.991,80, equivalentes a
6741,98 VRTE, PA ssíveis de devolução.
Desse modo, sugerimos seja mantida a irregularidade, em relação
aos dois responsáveis. Assim, o Sr. Evilázio Sartório Altoé e a
Empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda, por meio de seu representante legal, ficam sujeitos ao
ressarcimento ao erário do montante de R$ 12.991,80 (doze mil
novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), equivalentes
a 6741,98 VRTE.
Rejeitadas, portanto, as alegações de defesa, se mantém a
irregularidade.
1.7 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (ITEM 7 DA ITI
92/2011)
Base legal: artigos 2º e 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Agente Responsável: Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal
Consta nos autos que a Prefeitura de Jaguaré efetuou a contratação
de artistas para apresentação de shows artísticos por inexigibilidade
de licitação, inobservando norma que permite essa modalidade
apenas quando a contratação é feita diretamente com o artista ou
através de empresário exclusivo.
Aduz a área Técnica que a apresentação de documento denominada
“Carta de Exclusividade” para representação do artista restrita
à apresentação a ser realizada em local e dia específico, não é
documento idôneo para caracterizar a situação prevista no art. 25,
III, da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a empresa Flávio Colato ME foi contratada por
inexigibilidade, para prestar “... serviços na área de eventos: shows
com cantores e bandas, palco, iluminação, sonorização, segurança,
liberação e divulgação, para realização da ‘Festa da Cidade e VII
Festival de Música de Jaguaré’, que acontecerá nos dias 11,12 e 13
de Dezembro de 2009, neste Município”.
A licitação é regra geral para contratação de obras, compras,
alienações e serviços pela Administração Pública com fins de
assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes.
A essa regra geral se contrapõe algumas possibilidades de
contratação direta, situações em que devem ser preenchidas as
condições de dispensa e inexigibilidades, especificamente previstas
nos arts. 24, 25 e 26 da Lei nº 8666/93.
Desse modo, é possível a contratação de profissional de qualquer
setor artístico por inexigibilidade, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública e feita diretamente com o
profissional ou através de empresário exclusivo, (artigo 25, inciso
III da Lei de Licitações) e/ou, em processo instruído com a razão
da escolha do artista e a justificativa do preço do cachê (artigo 26,
incisos II e III), in verbis:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
Por isso, a Administração Pública deve exigir cópia do contrato de
exclusividade dos artistas com o empresário contratado, observando
que este não se confunde com documento que confere exclusividade
restrita para realização de apresentações em dias e locais específicos.
Por sua condição de alcance eventual e específico, percebe-se que
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tal documento visa unicamente permitir a burla da legislação, com
participação ativa dos responsáveis em contratações sabidamente
irregulares, entendimento este encontrado em precedentes colhidos
no TJ/ES a seguir transcritos:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
APELAÇÃO
CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS.
MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR EMPRESA INTERMEDIÁRIA.
ILICITUDE DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO.
IRRAZOABILIDADE DO PREÇO. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS
RECORRENTES. DOLO EVIDENCIADO. VÍCIOS APONTADOS PELA
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO E IGNORADO PELOS AGENTES.
SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 10, INCISO VIII, E ARTIGO 11, INCISO
I, DA LEI N° 8.429/92. APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO
ARTIGO 12, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. I.
IV. Mérito. A contratação direta do artista e do seu empresário
exclusivo, decorrente da inexigibilidade de licitação, exige a presença
de adequação entre a necessidade pública e o artista escolhido e
o vínculo direto entre o Poder Público, na condição de promotor
do evento, e o profissional ou o seu empresário exclusivo. Além
disso, exige-se que a Administração Pública justifique, de modo
expresso, as razões que ensejam a declaração de inexigibilidade
da Licitação e autorizam a contratação direta, bem como que seja
averiguada a razoabilidade do preço ofertado pelo profissional
eleito, haja vista que a ausência de prévio procedimento licitatório,
por si só, não afasta a incidência do princípio da economicidade,
regente das contratações públicas, em geral. V. Reveste-se de
ilicitude a Contratação de artista por meio de Empresa produtora
de eventos, que, por seu turno, contratou os serviços dos músicos
apenas na data específica em que se realizaria a apresentação no
evento festivo realizado pelo Município, atuando, portanto, como
intermediária entre a Administração Pública e a real empresária
exclusiva do grupo. VI. Na espécie, as reiteradas contratações
diretas da Sociedade Empresária produtora de eventos pela
Administração Pública Municipal, verificadas pelas informações
públicas integrantes dos sistemas de buscas deste Egrégio Poder
Judiciário, permitem aferir que a atuação conjunta dos Recorrentes
não constituiu mera coincidência, a fim de que a irregularidade
verificada na inexigibilidade da licitação pudesse ser classificada
como mera ilegalidade. Demonstrado o dolo de frustrar a licitude do
processo licitatório, bem como de afrontar a legalidade e moralidade
administrativa, corroborado pela ausência de razoabilidade do
preço ofertado, haja vista que os agentes públicos foram alertados
pela Procuradoria Jurídica Municipal acerca da necessidade de
realização de pesquisa de preço, em parecer exarado no curso do
procedimento destinado à formalização da Contratação, e, ainda
assim, prosseguiram na formalização e execução da avença em
valor superior à importância cobrada pelos mesmos artistas para a
apresentação similar àquela contratada pelo Município. VII. Diante
da flagrante ilicitude na declaração de inexigibilidade de licitação,
bem como do dispêndio de valores não justificados e superior ao
preço praticado em contratação similar, decorrentes da atuação
dolosa e conjunta dos Recorrentes, forçoso reconhecer a ocorrência
dos atos de improbidade administrativa, consubstanciados nas
hipóteses previstas no artigo 10, inciso VIII, bem como artigo 11,
inciso I, ambos da Lei n° 8.429/92. VIII. A afronta à moralidade
administrativa e a lesão ao patrimônio público permitem a subsunção
plúrima, devendo os Recorrentes submeterem-se às penalidades do
artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, por se revelarem mais graves.
IX. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda
Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da
Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação, 6120014979, Relator : NAMYR CARLOS
DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário:
13/11/2013).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO
DIRETA.
INOCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
AUTORIZADAS PELA LEI. JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE. DISPARIDADE NO
VALOR. A IMPROBIDADE PRESCINDE DE DANO AO ERÁRIO OU DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BASTA A COMPROVAÇÃO DO DOLO
GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO A MAIS DE UM TIPO
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DE ATO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DE SANÇÕES. INQUÉRITO CIVIL DISPENSA PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DIS requisitos previstos no artigo
4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público NO INQUÉRITO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA
INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. Em conformidade com o artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93
é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial, para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública. Verifica-se que a contratação direta somente poderá ser
realizada pela Administração Pública com o próprio artista, ou
através de empresário que detenha contrato de exclusividade
para todo e qualquer evento por ele produzido. 4. Analisando o
documento lançado às fls. 35, denominado Carta de Exclusividade,
observa-se, de forma indene de dúvidas, que a empresa TPM
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, responsável legal pela banda Jammil
e uma noites outorgou exclusividade à empresa MARINO
PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA na data de 31/01/2009 para
um show na cidade de Aracruz. Portanto, a empresa que detém
a exclusividade para negociar em nome da banda contratada é a
TPM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, verdadeiro empresário dos artistas,
e que a exclusividade propagada pela MARINO PROMOÇÕES E
PUBLICIDADES LTDA encontrava-se limitada apenas a um único
dia. 5. Cumpre à Administração apresentar a justificativa do preço
praticado pelo artista a ser contratado, para fins de atendimento
ao artigo 26, § único, inciso III da Lei nº 8.666/93, o que pode
ser feito através da demonstração de parâmetro do preço praticado
por ele a terceiros no mercado. Nesse aspecto, o valor indicado na
Requisição de Compras nº 1262/2009 (assinada por Carlos Alberto
Favalessa) constante às fls. 23 e 24 apresenta clara disparidade
na contratação da banda musical, que se apresentou em 2008 na
cidade de São Mateus por R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois
mil reais). 6. Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 23
da Lei nº 8.429/92, a configuração de improbidade por atentado
aos princípios da administração pública prescinde da ocorrência de
dano ao erário ou de enriquecimento ilícito. 7. Ademais, é assente
no C. Superior Tribunal de Justiça que basta a comprovação do dolo
genérico para caracterizar a improbidade administrativa do agente,
dispensando-se a prova do elemento subjetivo doloso específico. Tal
importa em afirmar que, no caso em apreço, a má-fé é palmar. 8.
Vale registrar que é possível ocorrer a subsunção do ato ímprobo a
mais de um tipo legal, não se admitindo, porém, a cumulação das
sanções previstas no artigo 12, incisos I, II e III, devendo prevalecer
a mais severa por absorver as demais. Na espécie, o magistrado
de piso fixou apenas as sanções do art. 12, inciso II da Lei de
Improbidade, não havendo qualquer irregularidade no dispositivo
da sentença. 9. Para a instauração do inquérito civil é despicienda
a existência de procedimento administrativo sindicante perante a
Prefeitura ou mesmo perante o Tribunal de Contas. Na qualidade
de procedimento inquisitorial, é desnecessária a observância do
contraditório e da ampla defesa no inquérito civil, cabendo exercitálos na ação civil pertinente. 10. Foram observados no inquérito civil
todos os requisitos previstos no artigo 4º da Resolução nº 23/2007
do Conselho Nacional do Ministério Público, não havendo que se
falar em lide temerária, até mesmo porque, restou amplamente
demonstrado que a conduta dolosa dos apelantes causou prejuízo
ao erário, o que impõe a aplicação das sanções previstas na Lei de
Improbidade. 11. Na peça de ingresso houve adequada descrição
dos fatos, tendo o Ministério Público apontado as condutas de
improbidade que teriam sido praticadas por cada um dos réus,
relacionando as possíveis sanções a que estariam sujeitos os
agentes, e requerendo a aplicação, pelo Juízo, das penalidades
cabíveis no caso concreto. Destarte, sem razão os apelantes
quando alegam que a inicial impossibilita a compreensão do pedido
formulado. Não se olvide que o STJ já decidiu que basta que o autor
faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem
necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as
sanções devidas a cada agente. 12. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 6110079339, Relator : RONALDO
GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário:
14/11/2013)
Nesse pensar, rejeitadas as razões de justificativas, se mantém a
irregularidade conforme demonstrado pela Área Técnica e Ministério
Público de Contas.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, profiro o seguinte VOTO, divergindo parcialmente
do Relator e alinhado parcialmente com as manifestações expostas
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na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2072/2013 (fls. 1690/1720) e
do Parecer PPJC 2049/2013 (fls. 1723/1326):
1. ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo:
1.
Senhor Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal,
excluindo de sua responsabilidade os indícios de irregularidades
tratados nos seguintes itens da ITC 2072/2013:
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO
Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40 da Lei nº 8.666/1993.
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Senhor José Alberto de Jesus – Presidente da CPL, excluindo de sua
responsabilidade o indício de irregularidade tratado no item da ITC
2072/2013:
1.3 INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO E DESCRIÇÃO
IMPRECISA DE OBJETO Base legal: artigos 7º, § 2º, inciso II, e 40
da Lei nº 8.666/1993.
2. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas
pelo(s):
1.
Senhor Evilázio Sartório Altoé – Prefeito Municipal,
aplicando-lhe, com fundamento no art. 96, II da LC 32/93, MULTA
individual no valor de 3.000 VRTE’s, especificamente quanto aos
itens da ITC 2072/2013:
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS
ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS,
INOBSERVANDO A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PUBLICO
Base legal: inciso II do artigo 37 da Constituição Federal
1.2 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA COMO
DESPESA COM PESSOAL
Base legal: art 18 § 1º, da Lei Complementar 101/2000.
1.7 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA E AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO Base legal: artigos 2º
e 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, especificamente no tocante
à contratação por inexigibilidade de empresa para prestar serviços
passíveis de serem licitados.
Senhor José Alberto de Jesus, Presidente da CPL, aplicando-lhe,
com fundamento no art. 96, II da LC 32/93, MULTA individual no
valor de 1.500 VRTE’s, especificamente quanto aos itens da ITC
2072/2013:
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993.
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
Senhor Solimarcos Gaigher – Sub-procurador municipal, aplicandolhe, com fundamento no art. 96, II da LC 32/93, MULTA individual
no valor de 1.000 VRTE’s, especificamente quanto ao item da ITC
2072/2013:
1.4 AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS
SERVIÇOS LICITADOS
Base legal: artigos 7º, § 4º, e 40, I, da Lei nº 8.666/1993
Senhores Pedro Jadir Bonna e Adriano Fabio Altoé, e senhora
Claudina Antonia Fardin Sossai, – membros da CPL do Município
de Jaguaré, aplicando-lhes, com fundamento no art. 96, II da LC
32/93, MULTA individual no valor de 1.000 VRTE’s, especificamente
quanto ao item da ITC 2072/2013:
1.5 HABILITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL
DE LICITAÇÃO
Base legal: artigo 43, IV da Lei nº 8.666/93.
3. REJEITAR AS ALEGAÇÕES DE DEFESA do senhor Evilázio Sartório
Altoé – Prefeito Municipal, e da empresa Protector Engenharia,
Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, especificamente quanto
ao item 1.6 da ITC 2072/2013 – Liquidação Irregular de Despesa
e Pagamento sem Contraprestação dos Serviços ( Base Legal:
artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 e artigo 66 da Lei nº 8666/93), e,
consequentemente:
1.
CONVERTER, preliminarmente, os presentes autos em
Tomada de Contas Especial, em face da existência de dano ao
erário, presentificado no item 1.6 da ITC 2072/2013, no valor de
R$12.991,80(doze mil, novecentos e noventa e um reais, e oitenta
centavos), equivalentes a 6.741,98 VRTE, na forma do artigo 57,
inciso IV, da Lei Complementar 621/2012.
2.
JULGAR IRREGULARES AS CONTAS do Sr. Evilázio Sartório
Altoé – Prefeito Municipal, exercício de 2009, em razão de grave
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afronta à norma legal e a ocorrência do previsto no § 6º, do Art. 157
do Regimento Interno, na forma prevista no Art. 84, III, “c”, “d” e
“e” da Lei Complementar nº 621/2012.
3.
CONDENAR EM DÉBITO, com fundamento no Art. 87, V
da Lei Complementar nº 621/2012 e no Art. 164 do Regimento
Interno, o senhor Evilázio Sartório Altoé e a empresa Protector
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho Ltda, solidariamente,
determinando que devolvam aos cofres do tesouro do Município
de Jaguaré a quantia devida no valor de R$12.991,80 (doze mil,
novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente
a 6.741,98 VRTE’s, devidamente atualizada monetariamente e
acrescida de juros de mora a partir da data do evento, aplicandolhes, com fundamento no art. 95 da LC 32/93, MULTA individual de
30% do valor do dano causado ao erário, equivalente a 2.022,594
VRTE’s .
DETERMINAR, com fundamento no Parágrafo Único do Art. 89, da
Lei Complementar nº 621/2012, a remessa de cópia do Acordão
proferido, da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2072/2013 e do
Parecer PPJC 2049/2013, ao Ministério Público Estadual.
DETERMINAR ao atual gestor que adote o seguinte:
A contratação de serviços de assessoria deve ser contabilizada na
rubrica 33.19.03.401 – Substituição de Mão-de-obra.
Em todos os procedimentos destinados à contratação de bens, obras
e serviços, a Administração apresente descrições e informações
claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido, bem
como as planilhas de custos decorrentes e indicações dos recursos
disponíveis.
Adeque as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25, III, da
Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas e artistas
a realização de eventos artísticos e, quando assim não for possível,
contratar com o empresário exclusivo devidamente comprovado
com “carta de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato
firmado entre o artista/banda, evitando assim o contrato com
pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade para shows
em data e local determinado.
NOTIFICAR os responsáveis da decisão proferida e cientificar o
Ministério Público de Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6315/2010,
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, converter, preliminarmente, os presentes autos
em tomada de contas especial em face da existência de dano ao
erário, no valor de R$ 12.991,80 equivalentes a 6.741,98 VRTE’s,
na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012;
2. Por maioria, nos termos do voto do Relator, acolher as razões
de justificativas apresentadas pelo senhor Evilázio Sartório Altoé –
Prefeito Municipal, excluindo de sua responsabilidade os indícios de
irregularidades tratados nos itens:
1.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como despesa
com pessoal;
1.3. Inexistência de orçamento detalhado e descrição imprecisa de
objeto;
1.4. Ausência de especificação do quantitativo dos serviços licitados;
e
1.5. Habilitação de proposta em desacordo com o edital de licitação.
Parcialmente vencido o Conselheiro convocado João Luiz Cotta
Lovatti, que votou no sentido de rejeitar as razões de justificativas
do citado responsável referentes ao Item 1.2 acima transcrito.
2.1. Por maioria, nos termos do voto do Relator, acolher
parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo Senhor
Evilázio Sartório Altoé, quanto à irregularidade tratada no Item 1.7
- Contratação de show artístico por meio de empresa intermediária
e ausência de licitação -, especificamente no tocante à necessidade
de representante exclusivo;
Parcialmente vencido o Conselheiro convocado João Luiz Cotta
Lovatti, que votou no sentido de rejeitar as razões de justificativas
apresentadas pelo citado responsável relativas ao Item 1.7 já
transcrito acima.
2.2. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, rejeitar as
razões de justificativas deste responsável, especificamente, no que
tange aos seguintes itens:
1.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
às competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso publico;
1.6. Liquidação irregular de despesa e pagamento sem a
contraprestação dos serviços; e
1.7. Contratação de show artístico por meio de empresa intermediária
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e ausência de licitação.
3. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, acolher as razões
de justificativas apresentadas pelo senhor José Alberto de Jesus,
Presidente da CPL, excluindo de sua responsabilidade o indício de
irregularidade tratado no item 1.3 - Inexistência de orçamento
detalhado e descrição imprecisa de objeto;
3.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Senhor
José Alberto de Jesus, especificamente quanto às irregularidades
tratadas nos itens:
1.4. Ausência de especificação do quantitativo dos serviços licitados;
e
1.5. Habilitação de proposta em desacordo com o edital de licitação.
4. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pelo senhor Solimarcos Gaigher,
Sub-procurador municipal, especificamente, no que se refere ao já
listado Item 1.4;
5. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pelos senhores Pedro Jadir Bonna,
Claudina Antonia Fardin Sossai e Adriano Fabio Altoé, membros da
CPL do Município de Jaguaré, especificamente quanto à irregularidade
tratada no já abordado Item 1.5;
6. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, rejeitar as razões
de justificativas apresentadas pela empresa Protector Engenharia,
Segurança e Medicina do Trabalho Ltda., especificamente quanto à
irregularidade tratada no item 1.6 – “Liquidação irregular de despesa
e pagamento sem a contraprestação dos serviços”;
7. Julgar irregulares as contas do senhor Evilázio Sartório Altoé,
Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2009, pela prática
dos atos ilegais nos itens 1.4, 1.5, 1.6 e pelo dano injustificado ao
erário disposto nos item 1.6, condenando-o, solidariamente com a
empresa Protector Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda., ao ressarcimento no valor de R$ 12.991,80 equivalentes a
6741,98 VRTE`s, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, e
“e” da Lei Complementar 621/2012;
8. À unanimidade, nos termos do voto vista do Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti encampado em Sessão Plenária
pelo Relator, aplicar a penalidade de multa aos responsáveis, nos
seguintes valores:
I) Multa no valor de 3.000 VRTE`s aplicada ao Senhor Evilázio
Sartório Altoé, além de uma segunda multa equivalente a 30% do
valor do dano causado fixada em 2.022,594 VRTE`s;
II) Multa no valor de 1.500 VRTE`s aplicada ao Senhor José Alberto
de Jesus;
III) Multa no valor de 1.000 VRTE`s aplicada aos Senhores
Solimarcos Gaigher, Pedro Jadir Bonna, Adriano Fabio Altoé e
Antonia Fardin Sossai;
9. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, determinar ao
atual gestor da Prefeitura Municipal de Jaguaré:
I) A contratação de serviços de assessoria deve ser contabilizada na
rubrica 33.19.03.401 – Substituição de Mão-de-obra;
II) Em todos os procedimentos destinados à contratação de bens,
obras e serviços, a Administração apresente descrições e informações
claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido, bem
como as planilhas de custos decorrentes e indicações dos recursos
disponíveis; e
III) Adeque as contratações futuras, aos estritos termos do art. 25,
III, da Lei 8.666/93, ou seja, contratar diretamente com bandas
e artistas a realização de eventos artísticos e, quando assim não
for possível, contratar com o empresário exclusivo devidamente
comprovado com “carta de exclusividade”, acompanhada do
respectivo contrato firmado entre o artista/banda, evitando assim o
contrato com pessoas interpostas munidas de cartas de exclusividade
para shows em data e local determinado.
9.1. À unanimidade, nos termos do voto vista do Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti encampado em Sessão Plenária
pelo Relator, determinar a remessa de cópia do Acordão proferido,
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2072/2013 e do Parecer PPJC
2049/2013, ao Ministério Público Estadual.
10. 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, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel
Nader Borges e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
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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 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]
[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-022/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-2135/2012
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA
BRANCA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL    - RONAN FRANCISCO RONCONI PADOVANI
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/228, do Fundo
Municipal de Saúde de Águia Branca, do exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do senhor Ronan Francisco Ronconi
Padovani – Secretário Municipal de Saúde.
Em sua manifestação no processo, a 6ª Secretaria de Controle
Externo, fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 266/2014,
fls. 231/234, onde se conclui pela REGULARIDADE da Prestação de
Contas apresentada.
Em sequência foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise.
O NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6637/2014
(fls. 236/237), concluindo também pela REGULARIDADE das contas
com quitação ao responsável.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu o parecer MMPC 4223/2014
(fl. 239), da lavra do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, em
consonância com a manifestação da Secretaria de Controle Externo,
nos seguintes termos:
“Exmo(a). Sr(a). Conselheiro(a),
O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com
a Instrução Técnica Conclusiva – ITC n.º 6637/2014, às fls.
236/237.
Vitória, 25 de agosto de 2014.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas”
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos permite constatar 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 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
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de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 6637/2014 (baseada no Relatório Técnico
Contábil RTC 266/2014), nos seguintes termos:
“Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/228, do Fundo
Municipal de Saúde de Águia Branca, do exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do senhor Ronan Francisco Ronconi
Padovani – Secretário Municipal de Saúde.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
266/2014, fls. 231/234, elaborado pela 6ª Controladoria Técnica,
concluiu-se pela regularidade das contas, 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 Águia Branca, relativa
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da Sr. Ronan
Francisco Ronconi Padovani.
Em 28 de julho de 2014.
Rubens César Baptista de Almeida
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203049
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 266/2014
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 Ronan Francisco Ronconi Padovani –
Secretário Municipal de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde
de Águia Branca, no exercício de 2011, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Vitória, 15 de Agosto de 2014.
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040
Auditora de Controle Externo”
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer MMPC
4223/2014 do eminente Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva, acompanhou integralmente a manifestação da área técnica
(fl. 239).
Assim, entendo que as razões apresentadas para o julgamento pela
regularidade das contas do senhor Ronan Francisco Ronconi
Padovani – Secretário Municipal de Saúde, relativas ao exercício
de 2011, na gestão do Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca
são suficientes, razoáveis e se coadunam com as normas atinentes
à matéria.
Cumpre esclarecer que o opinamento pela regularidade das contas
anuais foi formulado 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, assim como processos de tomada de contas
especial, que devem integrar processos específicos submetidos à
apreciação ou julgamento deste Tribunal de Contas.
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 84, inciso I, c/c artigo 85 da Lei Complementar
n.º 621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1.1 Por que sejam julgadas REGULARES as contas do senhor
Ronan Francisco Ronconi Padovani – Secretário Municipal de
Saúde, relativas ao exercício de 2011, na gestão do Fundo Municipal
de Saúde de Águia Branca, dando-se quitação a responsável.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2135/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca,
relativas ao exercício de 2011, dando-se, pois, regular quitação
ao responsável, Senhor Ronan Francisco Ronconi Padovani e, por
conseguinte, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado, tudo nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
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Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-071/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-2456/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE EM
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL    - ANTONIO JOSÉ GARCIA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR- QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Água Doce Do Norte, do exercício financeiro de 2013, sob a
responsabilidade do senhor Antônio José Garcia, Presidente da
Câmara Municipal de Água Doce do Norte.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo
senhor Antônio José Garcia – Presidente da Câmara Municipal de
Água Doce do Norte, por meio do Ofício Of. Nº062/2014 - GPAMADN,
protocolizado sob o nº 4538, em 31/03/2014, estando, portanto,
dentro do prazo regimental, em conformidade com o art. 105 da
Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Em seguida os autos foram levados à 5ª Secretaria de Controle
Externo a qual elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 403/2014,
fls. 12/27, onde se conclui pela regularidade da Prestação de
Contas da Câmara de Água Doce do Norte, referente ao exercício
de 2013.
Nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 9855/2014, às fls. 29/30 e, com base no Relatório Técnico
Contábil RTC 403/2014, manifestando-se da mesma forma pela
REGULARIDADE das Contas:
5 CONCLUSÃO
As contas anuais analisadas, refletiram a conduta da mesa diretora
da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, sob a responsabilidade
do Sr. Antonio José Garcia, Presidente da Câmara Municipal, no
exercício de funções como ordenador de despesas no exercício de
2013.
A presente análise de contas teve seu escopo delimitado pela
Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base na apreciação das
peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável nos
termos da Instrução Normativa TC 28/2013, segundo as orientações
da Secretaria Geral de Controle Externo e os instrumentos de
trabalho disponibilizados pelo TCEES.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da
prestação de contas do Sr. Antonio José Garcia, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – ES, 18 de novembro de 2014.
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão
Auditor de Controle Externo
Matr. TC: 203.103
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o eminente Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, (fl.33), opina para que seja a Prestação de Contas em
exame julgada REGULAR, na forma proposta pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) na ITC 9855/2014.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que este está devidamente instruído,
portanto apto a um julgamento de mérito, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais. Neste sentido, ante a
documentação conduzida aos autos com as manifestações da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornamse desnecessárias maiores considerações, eis que as razões para
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sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes
ao exercício de 2013, são bastante razoáveis e coadunam-se com as
normas atinentes à matéria.
III – DISPOSITIVO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas da Câmara Municipal de Água
Doce do norte, do exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade
do senhor Antonio José Garcia – Presidente da Câmara, nos
termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, em conformidade com o art. 85 do
mesmo diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2456/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Câmara Municipal de Água Doce do Norte,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor
Antonio José Garcia, dando-lhe a devida quitação, e arquivando
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-072/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6394/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE EM
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 2º BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEIS - ANTONIO JOSÉ GARCIA E JAILTON SOARES
RIBEIRO
EMENTA:
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – 2º BIMESTRE DE 2014 – SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária – RREO (LRFWEB), referente
ao 2º Bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 836/2014 opinando pela notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1528/2014 (fl.69), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 2106/2014 (fl.70). As
informações foram prestadas (fl.73/74) e os autos encaminhados
à 5ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação
(fl.89).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo –
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 338/2014 (fl.89), constatou que os dados
alusivos ao 2º bimestre de 2014 foram recebidos em 15/08/2014
(fl.73/74), atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
6394/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
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Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer MMPC
5950/2014 (fl 82), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, pelo saneamento da omissão, ante
o envio da prestação de contas do 2º bimestre de 2014.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase 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 338/2014 e no Parecer do MMPC 5950/2014
(fl.82).
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-6394/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, arquivar os presentes
autos, atendido ao disposto no artigo 428, inciso VIII, alínea “e”, do
Regimento Interno deste Tribunal, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-021/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-2200/2010 (APENSO: TC-2410/2010)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO              - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO
DE 2009) / RELATÓRIO DE AUDITORIA
RESPONSÁVEL    - SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
ADVOGADOS - ALESSANDRO DANTAS COUTINHO (OAB/ES
Nº. 11.188), MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (OAB/ES Nº.
15.081) E TALYTTA DAHER RANGEL FORATINI PEDRA (OAB/
ES Nº. 16.120)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2009) -RELATÓRIO DE AUDITORIA - 1) MANTER ACÓRDÃO
TC-054/2011 - 2) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS 3) DETERMINAÇÃO - 4) TRASLADAR CÓPIA DESTE ACÓRDÃO
PARA O PROCESSO TC-2410/2010 - DESAPENSAR - 5)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Muqui, exercício de 2009, de responsabilidade
do Senhor Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara.
Em atendimento à Resolução TC nº 220, de 07 de dezembro de
2010, que alterou o Regimento Interno desta Corte no que tange ao
procedimento de instrução e julgamento dos processos de Prestação
de Contas, os presentes autos tiveram análise apartada dos atos de
gestão, consubstanciados no processo nº 2410/2010 (em apenso).
Por conseguinte, à época, cada um desses processos teve
tramitação independente, culminando no julgamento tão somente
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das demonstrações contábeis apresentadas na Prestação de Contas
Anual do exercício de 2009 (Acórdão TC 054/2011 – fls. 178 a 180),
enquanto os atos de gestão ainda tramitavam para análise.
Com a revogação da Resolução Nº 220/2010 pela Resolução nº
226/2011, aprovada na 35ª sessão ordinária, ocorrida em 10 de
maio de 2011, os processos de Prestação de Contas e de Auditoria
Ordinária das Câmaras Municipais foram reunificados.
No mesmo sentido, a atual Lei Orgânica desta Corte de Contas, Lei
Complementar nº 621/2012, estabelece no § 1º do art. 82, que “no
julgamento das contas anuais (...) serão considerados os resultados
dos procedimentos de fiscalização realizados, bem como os de
outros processos que possam repercutir no exame da legalidade,
legitimidade, economicidade, efetividade e razoabilidade dos atos
de gestão.” Tal dispositivo encontra-se também reproduzido no
Regimento Interno desta Casa (art. 135, § 5º da Resolução nº
261/2013).
Desta forma, iremos considerar para fins deste VOTO, as análises
pertinentes aos dois processos: Processo nº TC 2200/2010 –
Prestação de Contas Anual e Processo nº TC 2410/2010 – Relatório
de Auditoria.
1.1 Processo TC 2200/2010 – Prestação de Contas Anual
A Prestação de Contas Anual foi encaminhada a esta Corte de Contas
(fls. 01 a 136).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico
Contábil RTC 170/2010 (f. 139-155), opinando pela regularidade
das contas relativas ao exercício de 2009.
Em seguida, na forma regimental, foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 343/2011 (f. 157-162), onde considera regular
a Prestação de Contas no que tange ao aspecto técnico-contábil,
registrando-se que o gasto com pessoal cumpriu os limites impostos
pela Lei Complementar Federal 101/2000, que os gastos com
subsídio dos vereadores observaram o limite máximo permitido de
5% da receita do exercício anterior, que a despesa com folha de
pagamento esteve dentro do limite de 70%, que o gasto total do
Poder Legislativo esteve abaixo do limite constitucional fixado para
a referida despesa, em cumprimento ao artigo 29-A, inciso I da
CF/88.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 705/2011,
da lavra do então Procurador de Contas Senhor. Domingos Augusto
Taufner (f.167 - 168), manifestou-se de acordo com o posicionamento
da área técnica.
O Conselheiro Relator à época corroborou integralmente com a área
técnica e o Ministério Público de Contas, votando para que as contas
fossem julgadas regulares (f. 170-177).
Desta forma, foi exarado o Acórdão TC 054/2011 (f. 178-180) pela
regularidade das contas.
1.2 Processo TC 2410/2010 – Relatório de Auditoria
Cuidam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Câmara
Municipal de Muqui, referente ao exercício de 2009, com base no
Plano e Programa de Auditoria nº 20/2010 (f. 01- 04).
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 125/2010 (fls. 05 a 19) e juntou documentos às f.
20 a 109.
Em seguida foi elaborada Instrução Técnica Inicial ITI 704/2010 (f.
111-121), em razão da existência de possíveis irregularidades:
5. 1.2.1 AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO
INFRIGÊNCIA: Inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
5.1.2.2. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA
COMO DESPESAS DE PESSOAL.
INFRIGÊNCIA: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
5.2.1. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
INFRIGÊNCIA: Art. 2º da Lei nº 8.666/93.
5.3.1. [...] PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO AO PRESIDENTE
DA CÂMARA
INFRINGÊNCIA: Inobservância do disposto no artigo 26, inciso II,
alínea “b” da Constituição Estadual e artigo 29, inciso VI, “b” da
Constituição Federal. [...]
Passível de ressarcimento ao erário os valores recebidos a maior
pelo Presidente da Câmara Municipal de Muqui, no montante de R$
12.000,00 (doze mil reais), correspondentes a 6.226,65 VRTE
5.5.1. [...] AUSÊNCIA DE CONTROLE INTERNO
INFRINGÊNCIA: Artigos 70 e Constituição Federal e Artigos 76 c/c
77, da Constituição Estadual
A Controladoria Geral Técnica, à época, manifestou-se acerca do
relatório de auditoria ordinária no sentido de afastar o ressarcimento
sugerido no item 5.3.1 acima, por estar o gestor sob a égide da
Instrução Normativa 03/2008 desta Corte de Contas no exercício em
análise, conforme a Manifestação Técnica de Chefia MTC 159/2010,
nos seguintes termos:
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Estamos encaminhando os presentes autos a V. Exª, tendo em vista
as informações contidas na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 704/10,
às fls. 111 a 121, apresentada pela 5ª Controladoria Técnica.
Em oportuno, e com todo respeito à subscritora da referida instrução,
ressaltamos divergência de nosso entendimento quanto à citação
pela irregularidade apontada no item 4, que trata do Pagamento
irregular de subsídio ao Presidente da Câmara, com pedido de
ressarcimento no valor de R$12.000,00, equivalente a 6.227,30
VRTE’S, considerando as seguintes motivações:
As diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas
pelo Procurador Chefe do Ministério Público Estadual face às leis
municipais, inclusive com pronunciamento do Tribunal de Justiça, no
sentido de afastar o dispositivo nelas contido, referente à parcela de
verba indenizatória destinada aos Presidentes de Câmara, levaram
em conta que tal verba, intitulada indenizatória, teria na verdade
natureza remuneratória, portanto, o valor recebido pelos Presidentes
de Câmara, quando da somatória desta verba ao subsídio fixado para
os demais vereadores, deveria ser limitado ao teto constitucional
previsto no art. 29, VI e alíneas da CRF/88, correspondente ao art.
26, II, da Constituição do Estado do ES.
Contudo, destaca-se que a atuação desta Corte se baseava, em
2009, exercício no qual foram auditados os atos de gestão de
2008, o entendimento consubstanciado na Instrução Normativa
03/08, que previa em seu art. 3º a possibilidade de pagamento
da verba indenizatória aos presidentes de Câmara, atrelando este
recebimento somente à fixação em lei e à observância aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, diferente do tratamento
despendido aos demais vereadores, disposto no § 2º do art. 1º deste
normativo, que restaram restringidos a todos os limites pertinentes.
Neste contexto, apesar da declaração de inconstitucionalidade de
grande parte das leis municipais trazidas à colação na ITI nº 704/10,
inclusive do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 100.09.003104-6 face ao art. 1º, da Lei Municipal nº 377/08,
fixadora dos subsídios para legislatura 2009/2012 no Município
de Muqui, datada de 01 de outubro de 2008, com afastamento da
parcela relativa à verba indenizatória que tenha ultrapassado ao
limite constitucional, temos que à época da edição da referida Lei
Municipal, nossa atuação foi de expurgar tal verba para verificação
do teto, resultando pelo entendimento da regularidade na fixação de
seus valores, procedimento que, na realidade, contribuiu para que o
jurisdicionado entendesse pela validade da dita norma.
[...]
Desta forma, em que pese entendermos que a inconstitucionalidade
das leis municipais deva prevalecer, inclusive da lei do município
em tela, a citação e possível condenação, por nossa parte e neste
momento, pela irregularidade e ressarcimento, conforme apontado
na ITI em epígrafe, contrasta com os princípios da razoabilidade e
da segurança jurídica, que carregam em si o significado maior de
Justiça, ao qual devemos respeito.
Ante o exposto, encaminhamos a proposta de restrição dos efeitos
da Decisão desta Corte no julgamento dos atos sob análise e
conseqüente avaliação da constitucionalidade da Lei Municipal
nº 377/08, com ponderação de valores e princípios abrigados na
própria Constituição, em especial os acima expostos, que restariam
aviltados, frente à posição conflitante deste Tribunal sobre o assunto
até o presente exercício.
Outrossim, sugerimos ao eminente Conselheiro Relator o afastamento
da sanção e do ressarcimento ora proposto pela Auditoria, a serem
aplicados somente a partir da edição da Instrução Normativa TC nº
26, de 20 de maio de 2010, que veio a revogar os termos da supra
citada IN 03/08, com adequação do pagamento de seus vereadores
e Presidente aos limites constitucionais postos, excluindo da
aplicação, parte da norma municipal que se apresente contrária aos
preceitos da Constituição Federal e Estadual.
Assim, se atendida a presente proposta, encaminhamos outra
Instrução Técnica Inicial em anexo, agora extirpada da irregularidade
em comento.
VERA LUCIA OLIVEIRA ROUBACH DALVI
Coordenadora Técnica
A própria Controladoria Geral Técnica, então, elaborou nova
Instrução Técnica Inicial ITI 788/2010 (f. 126-132).
Tendo os autos sido encaminhados ao Conselheiro Relator votou
este no sentido de desconsiderar a segunda ITI realizada pela
Controladoria Geral Técnica , mantendo tão somente a Instrução
Técnica Inicial ITI 704/2010 elaborada pela 5ª Controladoria
Técnica, competente para tal, para fins citatórios.
Em voto vista, o Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto (f. 154157) em sentido diverso, para que fosse citado o gestor com base
na Instrução Técnica Inicial ITI 788/2010, subtraída do item 5.3.1,
culminando na Decisão Preliminar TC 0599/2010 (f. 158), pela
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citação do responsável, vencido o Relator Conselheiro Elcy de Souza.
Regularmente citado (f. 166), o responsável apresentou tempestivas
justificativas às fls. 170 a 180 e documentos às fls. 181 a 212..
De sua vez, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
- NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1357/2013 (f.
216-233), opinando pela irregularidade dos atos praticados.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu a Manifestação MMPC 2240/2014
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas, Luis Henrique
Anastácio da Silva (f. 236), em consonância com a manifestação
técnica.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas quanto aos demonstrativos contábeis
e financeiros, pela Regularidade, tendo sido observados todos
os limites constitucionais e legais, conforme Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1357/2013 (f. 216-233).
Quanto à auditoria ordinária realizada, processo TC 2410/2010,
tomo como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1357/2013, nos seguintes termos:
2. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Extrai-se da Instrução Técnica Conclusiva ITC 343/2011, inserta
no processo de Prestação de Contas Anual TC 2200/2010 que o
jurisdicionado cumpriu os prazos de encaminhamento dos relatórios
a esta Corte de Contas, e que não houve necessidade de emissão de
alerta, estando, portanto, em consonância com os prazos prescritos
no art. 3º da Resolução TCEES nº 193/2003 e posteriores alterações;
como também no art. 55, § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c
o art. 148 da Resolução TCEES nº 182/2002”.
3. RELATÓRIO DE AUDITORIA
Em cumprimento às diretrizes e regras dispostas no Plano e
Programa de Auditoria Ordinária nº 20/2010 (fls.01/04), a Equipe
Técnica observou possíveis irregularidades in loco, devidamente
descritas no Relatório de Auditoria Ordinária RAO nº 125/2010 (fls.
05/19, com documentação de suporte às fls. 20/109).
Com base nas constatações da equipe de auditoria, foi elaborada pela
5ª Controladoria Técnica a Instrução Técnica Inicial ITI 704/2010
(fls. 111/121), a qual opina pela citação do senhor Sérgio Luiz
Anequim, responsável pela gestão na Câmara Municipal de Muqui,
acompanhada pela Manifestação Técnica da Chefia – MTC 159/2010
[fls. 123/125] com a sugestão para extração do item 4 da Instrução
Técnica Inicial ITI 704/2010 que trata da “ilegalidade no pagamento
de subsídio ao presidente da Câmara”, tendo em vista a atuação
desta Corte de Contas, com base nos termos da IN nº 03/08, que
vigorava à época da fixação dos referidos subsídios. Acatada a
proposta da Controladoria Geral Técnica, foi então elaborada a nova
Instrução Técnica Inicial ITI 788/2010 (fls. 126/132).
Em seguida, contrapondo o posicionamento adotado pela
Controladoria Geral Técnica, o Conselheiro Relator, Elcy de Souza,
votou pela citação do Sr. Sérgio Luiz Anequim, com base na ITI
704/2010 elaborada pela 5ª Controladoria Técnica, ou seja, manteve
a indicação da irregularidade suprimida pela CGT.
Posteriormente, ao ter o relator seu voto vencido, os autos foram
encaminhados para elaboração do Voto Condutor, conforme alude o
texto do artigo 47 da Resolução 182/2002.
O Conselheiro Redator manteve a citação do Sr. Sérgio Luiz Anequim,
porém manifestou-se pela supressão da citada irregularidade,
alegando que não seria cabível manifestação de forma diversa, visto
que este Tribunal já se posicionara nesse sentido em processo com
irregularidade análoga, e, em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa, isonomia e imparcialidade, seria
muito importante que se mantivesse uma padronização dos julgados
dessa Corte de Contas.
Regularmente citado, Sr. Sérgio Luiz Anequim apresentou
justificativas e documentos, acostados às fls. 170/212, vindo os
autos a este Núcleo para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva,
em atendimento ao artigo 66, inciso III, alínea h, do Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TC 182/2002).
Passamos, então, à análise dos argumentos de defesa em confronto
com a Instrução Técnica Inicial ITI 788/2010.
3.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso público
Base Legal: Art. 37, II, da Constituição da República Federativa do
Brasil/88
Auditoria
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A equipe de auditoria registrou que a Câmara Municipal de Muqui
contratou a empresa DPCC – Capacitação, Consultoria e Tecnologia
em Administração S/S Ltda para a prestação de serviços de
consultoria administrativa.
A Cláusula Primeira do Contrato nº 08/09 descreve a abrangência dos
serviços a serem prestados pela contratada, os quais transcrevemos
a seguir:
•
Assessoria legislativa à Mesa Diretora e aos Vereadores na
elaboração de proposições, no que diz respeito aos aspectos legais
e técnica legislativa;
•
Assessoria legislativa às Comissões Permanentes quanto
aos pareceres técnicos e jurídicos, previstas em Lei e Regimento
Interno, no que diz respeito a legalidade e constitucionalidade das
proposições;
•
Acompanhamento e assessoria da tramitação de todas as
proposições;
•
Orientação da Comissão Permanente de Licitação na
elaboração de minuta de editais e carta-convite;
•
Orientação da Comissão Permanente de Licitação na
aplicação correta das modalidades de licitações pertinentes a cada
tipo de contratação;
•
Auxilio na elaboração dos Projetos Básicos de acordo com a
Lei 8666/93, e Termos de Referência de acordo com a Lei 10.520/02,
para o detalhamento dos bens e serviços a serem adquiridos pela
contratante;
•
Elaboração das minutas dos contratos para aquisição dos
bens e serviços licitados ou contratados diretamente;
•
Orientação para elaboração de pareceres jurídicos dos
editais de acordo com a Lei 8.666/93;
•
Análise de eventuais recursos interpostos em licitações
realizadas pelo município, por intermédio de pareceres elaborados
por assessores jurídicos baseados na legislação pertinente;
•
Orientação dos gestores de contratos sobre as obrigações
de fiscalização e gestão dos procedimentos.
O entendimento da equipe de auditoria foi que os serviços
compreendidos no objeto do contrato consistem de atividades
administrativas permanentes e contínuas, e como regra geral, devido
a sua natureza, devem ser prestados por servidores investidos em
cargos de provimento efetivo.
Por esse motivo, a equipe concluiu que há indicativo de irregularidade
pela não realização de concurso público, em desrespeito ao inciso II
do artigo 37 da Constituição Federal.
Justificativas
A defesa alega que a contratação questionada não pretendeu
substituir funções pertinentes aos servidores da Casa, mas sim,
atuar como um apoio, um auxílio aos serviços desempenhados por
esses servidores, com vistas a se fazer uma “boa administração”.
Aponta também como justificativa para a não substituição dos
servidores, a realização concomitante de concurso público no ano
de 2010 para o preenchimento de diversos cargos naquela Casa
Legislativa, cuja homologação fora assinada pelo próprio Sr. Sérgio
Luiz Anequim.
A defesa acrescenta ainda que o que foi terceirizado foi uma
“atividade-meio” da Câmara e não uma “atividade-fim”, pois não
é papel do Estado prestar serviços jurídico-administrativos aos
munícipes.
Análise
Conforme mencionado pela equipe de auditoria, a Câmara Municipal
de Muqui teria terceirizado atividades administrativas permanentes
e contínuas, ou seja, teria contratado pessoal com preterição à
realização de concurso público, em detrimento do artigo 37, caput
e inciso II, da CF/88.
O defendente alega que a contratação questionada não pretendeu
substituir funções pertinentes aos servidores da Casa, mas sim,
atuar como um auxílio aos serviços desempenhados por esses
servidores.
A terceirização é um importante instrumento de gestão administrativa.
Contudo, só é admitida para atividades-meio do tomador, nunca às
suas finalidades institucionais, sob pena de importar em burla à
exigência constitucional do concurso público.
Ao se analisar a cláusula Primeira do Contrato nº 08/09, verifica-se
a abrangência dos serviços a serem prestados pela contratada:
•
Assessoria legislativa à Mesa Diretora e aos Vereadores na
elaboração de proposições, no que diz respeito aos aspectos legais
e técnica legislativa;
•
Assessoria legislativa às Comissões Permanentes quanto
aos pareceres técnicos e jurídicos, previstas em Lei e Regimento
Interno, no que diz respeito a legalidade e constitucionalidade das
proposições;
•
Acompanhamento e assessoria da tramitação de todas as
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proposições;
•
Orientação da Comissão Permanente de Licitação na
elaboração de minuta de editais e carta-convite;
•
Orientação da Comissão Permanente de Licitação na
aplicação correta das modalidades de licitações pertinentes a cada
tipo de contratação;
•
Auxilio na elaboração dos Projetos Básicos de acordo com a
Lei 8666/93, e Termos de Referência de acordo com a Lei 10.520/02,
para o detalhamento dos bens e serviços a serem adquiridos pela
contratante;
•
Elaboração das minutas dos contratos para aquisição dos
bens e serviços licitados ou contratados diretamente;
•
Orientação para elaboração de pareceres jurídicos dos
editais de acordo com a Lei 8.666/93;
•
Análise de eventuais recursos interpostos em licitações
realizadas pelo município, por intermédio de pareceres elaborados
por assessores jurídicos baseados na legislação pertinente;
•
Orientação dos gestores de contratos sobre as obrigações
de fiscalização e gestão dos procedimentos.
Conforme estabelecido na Resolução 002/2012 que aprova o
Regimento Interno da Câmara de Muqui, pode-se notar que tais
atividades são de competência de órgãos próprios, integrantes da
estrutura do jurisdicionado.
SEÇÃO XII
DO ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO
Art. 47 – As Comissões contarão, para desempenho das suas
atribuições, com assessoramento e consultoria técnica-legislativa e
especializada em suas áreas de competência, a cargo do órgão de
assessoramento institucional da Câmara, nos termos da resolução
específica.
TITULO IX
CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORCAMENTÁRIA,
FINANCEIRA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL
Art. 232 – A administração contábil, orçamentária, financeira,
operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão
coordenados e executados por órgãos próprios, integrantes da
estrutura dos serviços administrativos da Casa.
Do exame da cláusula Primeira do Contrato nº 08/09 em conjunto
com os dispositivos do Regimento da Câmara supracitados, percebese que os serviços referem-se a atividades permanentes, contínuas
e próprias de órgãos integrantes da estrutura dessa Administração.
Assim, mesmo que tais serviços constituam atividades-meio, eles
são próprios dos cargos existentes nos quadros do jurisdicionado. E
neste caso, resta impedida a contratação, fazendo-se necessária a
realização do concurso público.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
3.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como despesas
de pessoal
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c O
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002
Auditoria
Segundo a Equipe de Auditoria, as despesas decorrentes do
contrato 008/2009, no valor de R$ 64.882,50 (sessenta e quatro
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), foram
empenhadas à conta 33.90.39.000 – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.
No entanto, por se tratar de serviços essenciais e contínuos da
Administração que deveriam ser desempenhados por servidores
do quadro efetivo, a contabilização correta seria 331903401 –
Substituição de Mão-de-Obra, conforme o Plano de Contas contido
no Anexo I da Resolução nº174/2002 dessa Corte de Contas.
Essa classificação incorreta da despesa fez com que a mesma fosse
desconsiderada no calculo de apuração do gasto total de pessoal,
nos termos do artigo 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000.
Diante do exposto, a Equipe de Auditoria entendeu por indicio
de irregularidade, com infringência ao Art. 18, § 1º, da Lei
Complementar 101/2000 c/c O Plano de Contas contido no Anexo I
da Resolução TC-174/2002 desse Tribunal de Contas.
Justificativas
A defesa, seguindo a mesma linha da justificativa constante no
item 3.1 desse relatório, alega que a contratação questionada não
pretendeu substituir qualquer servidor por mão-de-obra terceirizada,
mas sim, auxiliar os trabalhos dos servidores da Câmara Municipal
de Muqui.
A defesa também alegou que o contrato não dispõe quantos
empregados prestarão os serviços ou quais seriam esses
empregados, configurando dessa forma uma “locação de serviços”
e não de “substituição de mão de obra”, o que por si só afastaria
a aplicação do § 1º do Art. 18 da LRF, como ensina DI PIETRO ao
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comentar o mesmo dispositivo:
Não é demais ressaltar que as despesas com contratos de
terceirização de empreitada ou locação de serviços não estão
abrangidos pelo art. 18, § 1º, da lei, pois, nessas modalidades,
objeto é o resultado (obra, projeto, pesquisa, parecer, auditoria
etc.) ou a atividade [...], enquanto no fornecimento de mão-deobra é a pessoa física o empregado, em relação ao qual a empresa
é mera intermediária.
Em seguida, afirmou que o entendimento desse Tribunal, em relação
à “substituição de mão-de-obra”, sempre fora o de desconsiderar,
para efeito de cálculo do limite de gasto de pessoal, as “substituições”
contratadas antes da entrada em vigência da LRF (maio/2000). E
nesse caso, a Câmara Municipal de Muqui pagava por tais serviços
desde fevereiro de 2000.
Análise
A contratação de assessorias é matéria pacificada por este Tribunal
de Contas, na forma do Parecer Consulta 02/2004, da relatoria
do Excelentíssimo Conselheiro Elcy de Souza, cuja ementa se
transcreve:
1) REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ASSESSORAMENTO
DE ENTES PÚBLICOS DEVEM SER FEITOS POR PROCURADOR
PÚBLICO E ASSESSORIA PRÓPRIA. 2) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
JURÍDICOS PARTICULARES – EXCEPCIONALIDADE CONDICIONADA
À LEI DE LICITAÇÕES - GASTOS INTEGRAM AS DESPESAS COM
PESSOAL PARA EFEITO DA LRF - ENCARGOS SOCIAIS NÃO
COMPÕEM O CONCEITO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Da parte expositiva do mencionado parecer, se extrai:
“...que os Municípios devem ser representados judicial e
extrajudicialmente, assim como assessorados juridicamente por
procuradores públicos; que o Poder Legislativo pode ter assessoria
jurídica própria; que, sendo procuradores ou assessores jurídicos
estatais, devem ingressar nos órgãos ou entidades públicos por meio
de concurso, exceto nos casos de chefia, direção e assessoramento,
nos quais os cargos poderão ser de provimento em comissão; que a
busca por serviços jurídicos particulares só poderá ocorrer em casos
excepcionais como no caso assinalado pelo art. 25 c/c o art. 13 da
Lei de Licitações; que, caso desconsideradas as assertivas acima,
ou seja, de que os procuradores e assessores jurídicos devem ser
servidores públicos, os gastos com particulares exercentes dessas
funções devem ser tidos como despesas com agentes públicos para
efeito do art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (gasto
com pessoal, e art. 29-A, § º, da Constituição Federal (folha de
pagamento); e que os encargos sociais não devem compor o
conceito de folha de pagamento do art. 29-A, § 1º, da Constituição
Federal”.
Assim sendo, não subsistem os argumentos do defendente, eis
que o suposto despreparo dos servidores e a busca pela “boa
administração” não justificam a contratação. Sobretudo contratação
de serviços que se perpetuam por sucessivas prorrogações, o que
afasta o argumento de que os atendimentos seriam para questões
específicas, isoladas. Formou-se, na verdade um vínculo permanente
com o assessor jurídico e contábil, em total afronta ao princípio
constitucional do concurso público.
Por fim, resta lembrar que é norma constitucional programática,
de reprodução obrigatória nos municípios, a instituição de escolas
de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, visando seu crescimento profissional e na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios entre os entes
federados.
À luz do exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade.
3.3. Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Art. 2º da Lei nº8.666/93
Referência
Contrato nº 009/2009.
Credor: E & L Produções de Software Ltda.
Valor: R$ 34.000,00
Auditoria
A Câmara Municipal de Muqui, através do “Processo de Licitação nº
005/2009”, contratou por inexigibilidade a empresa E&L Produções
de Software Ltda para prestação de serviços de concessão da
licença de uso, implantação e treinamento, serviço de manutenção
e atualização dos softwares.
O parecer jurídico, no qual a contratação por inexigibilidade estava
amparada, baseou-se no fato de a Empresa E&L Produções de
Software ser a desenvolvedora dos softwares de Contabilidade
Pública utilizados pela Câmara de Muqui para justificar a contratação
direta:
[...] Diante da enorme quantidade de linhas de códigos, cálculos,
relatórios, dentre outros propostos em cada sistema, não há, por
exemplo, como outra empresa que não a produtora do software,
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saber o que significa [...]
[...] Como um programador que nunca teve acesso a essas
informações poderá operar e dar manutenção de forma correta nos
sistemas, sem qualquer tipo de explicação? Certamente não terá
condições de operar e dar manutenção de forma correta .[...]
Segundo a Equipe de Auditoria, apesar de a Assessoria Jurídica da
Câmara ter defendido a impossibilidade de licitação, verificou-se a
existência no mercado de várias empresas que prestam os serviços
contratados, possibilitando dessa forma o procedimento licitatório.
Deste modo, a equipe apontou como indicativo de irregularidade a
ausência do certame, em detrimento do disposto no artigo 2º da Lei
nº 8.666/93.
Justificativas
A defesa alega que houve um equívoco por parte dos subscritores da
ITI, e que esses partiram da premissa de que o serviço relacionado
ao software que estava sendo contratado era novo, que não existia
anteriormente na Câmara Municipal.
Segundo a defesa, o contexto é outro, pois se refere a um serviço
utilizado há muito tempo pela Câmara Municipal. Menciona, inclusive,
um contrato firmado desde 1º de novembro de 2006.
Dessa forma, por se tratar da continuidade de uma contratação
e que somente a empresa que desenvolveu os softwares estaria
habilitada para tanto, tal ato deveria ser considerado como regular,
pois estaria configurada hipótese de inexigibilidade de licitação,
conforme Art. 25 da Lei nº8.666/93.
Análise
De acordo com o artigo 25 da Lei 8666/93, a licitação será inexigível
sempre que houver inviabilidade de competição. O rol de hipóteses
elencadas nos incisos I, II e III é meramente exemplificativo. O bem
jurídico tutelado é a possibilidade de se estabelecer competição, eis
que a competição é pressuposto da licitação.
Pode-se concluir que a contratação da empresa E&L Produções
de Software Ltda., não atende em absoluto aos requisitos da lei,
uma vez que, ainda que se admitisse sua notória especialização, o
serviço contratado era o serviço comum, corriqueiro, de desenvolver
e executar sistemas de informação necessários ao dia a dia da
administração municipal, sem qualquer característica que o torne
especial ou peculiar à Câmara Municipal de Muqui.
Além disso, o fato indicado pela defesa como motivo determinante
da inexigibilidade de licitação, ou seja, o apontamento de que
somente a empresa desenvolvedora dos softwares em questão
teria capacidade técnica para desempenhar os serviços previstos
no contrato, é motivo de alerta, e pode gerar sérios riscos para a
Administração, visto que a mesma não pode tornar-se refém de
determinada empresa ao pactuar a contratação de um software e
perpetuar essa contratação seguidamente, pelo fato de somente a
contratada ter habilidades de manutenção do sistema.
Assim transcorre o Guia de boas práticas em contratação de soluções
de tecnologia da informação – TCU:
73. Do ponto de vista estratégico, tal situação não atendia
ao interesse público. Isso, porque o domínio de uma única
empresa sobre a área de informática do órgão poderia resultar
na monopolização do conhecimento da operação do setor pela
contratada. Esse monopólio poderia obstaculizar o acesso do órgão
ao conhecimento, ocasionar a perda do controle da Administração
sobre os sistemas institucionais, incluindo a perda da capacidade
de decidir sobre as respectivas especificações, e criar dependência
em relação à empresa para proceder a alterações e manutenção
dos aplicativos. Não custa lembrar que já foram vistos nesta Corte
casos em que o órgão praticamente se tornou refém da empresa
contratada.
74. Do ponto de vista da segurança, essa concentração também
poderia oferecer riscos. Em primeiro lugar, a empresa contratada
teria acesso a todos os sistemas e dados do órgão, inclusive
os estratégicos e sigilosos, dificultando o estabelecimento de
mecanismos de proteção independentes pela Administração.
Ademais, na hipótese de eventual impossibilidade da empresa em
executar o contrato (falência, extinção, dificuldades financeiras,
etc.), ficaria obstada a execução de todos os serviços de informática,
podendo levar a sério impasse no cumprimento das atividades
finalísticas do órgão. [...]
Ainda conforme o Guia de boas práticas em contratação de soluções
de tecnologia da informação – TCU, todo contrato que tiver por objeto
qualquer software que envolva manipulação e armazenamento
de dados públicos deve prever cláusulas que disponham sobre
transferência de tecnologia, ou seja, entrega de documentação,
manuais e do código-fonte do sistema, a fim de que, caso seja
necessário, outras empresas tenham condição de dar manutenção
ao mesmo e/ou implementar melhorias e atualizações.
27.7. Transferência de tecnologia, de modo que o órgão ou entidade
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não fique refém de suas empresas contratadas, o que poderá
implicar contratações por inexigibilidade ou ações espúrias, como
o direcionamento de uma licitação para contratar o serviço de
manutenção de um sistema de informação da mesma empresa
que o desenvolveu. O contratante deve deter três conhecimentos
essenciais: as regras de seu próprio negócio (e.g. como funcionam
seus próprios processos de trabalho) e das premissas subjacentes;
a tecnologia empregada para codificar as regras de negócio em
soluções de TI (e.g. que padrão de programação foi empregado
no desenvolvimento de um determinado sistema e onde estão os
códigos fonte); e a sua infra-estrutura tecnológica.
No caso em que uma contratação envolva software comercial,
também conhecidos como “softwares de prateleira”, que não seja
possível o fornecimento de sua documentação, manuais e códigofonte, é imprescindível que este seja capaz de realizar a exportação
dos dados públicos para formatos amplamente compatíveis e
manipuláveis por outras soluções do mercado.
Adotando-se tais recomendações, a Administração está livre para
escolher segundo o interesse público, os softwares/serviços que
melhor lhe atendam e prestar serviços aos cidadãos da forma mais
eficiente possível.
À luz do exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade.
3.4. Ausência de Controle Interno
Base Legal: Artigos 70 e 74 da Constituição Federal e Artigos 76 c/c
77, da Constituição Estadual
Auditoria
A Câmara Municipal de Muqui, ao ser questionada pela equipe
de auditoria acerca da existência de legislação instituidora de
sistema de controle interno, declarou por meio de sua Diretoria
Administrativa não existir qualquer lei ou outra espécie legislativa
que regule o tema.
Constatou-se então, que não há norma legal que regulamente
a instituição do sistema de controle interno no poder Legislativo
Local, configurando descumprimento dos artigos artigos 70 e 74 da
CRFB/88.
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação
de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Justificativas
A defesa alega que, muito embora o ora Justificante exerça a
função de vereança, o mesmo está sendo auditado por seus atos
como administrador e ordenador de despesa. O exercício de suas
competências legislativas e fiscalizatórias atinentes à função de
vereador não são suscetíveis ao Controle Externo exercido por este
Tribunal de Contas.
Desta forma, segundo a defesa, não teria como o Justificante ser
responsabilizado pela ausência de norma instituidora do sistema
de Controle Interno, haja vista imperar no ordenamento jurídico
brasileiro a teoria da irresponsabilidade do ato legislativo, quer seja
ele omissivo ou comisso.
Análise
O objetivo principal do controle interno é assegurar o correto
funcionamento das atividades administrativas quanto aos aspectos
de legalidade, legitimidade e economicidade, e como importante
instrumento de gestão, não é novidade no ordenamento jurídico
brasileiro.
No que pese a Diretoria Administrativa do órgão ter declarado não
existir qualquer lei ou outra espécie legislativa que regule o tema,
e a defesa ter alegado a impossibilidade de responsabilização do
Justificante por atos relativos à função de vereança, entre os quais
estaria a elaboração de norma instituidora do Sistema de Controle
Interno, esta Corte de Contas, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 70 c/c o art. 75 da Constituição Federal e pelo
art. 71 da Constituição Estadual, estabeleceu, pela Resolução TC
227/2011, de 25 de agosto de 2011, o Guia de Orientação para
Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
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Pública, o qual prevê em seu Art. 2º o seguinte:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios
do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de
controle interno, que o façam até o mês de agosto/2013, mediante
lei específica, observando as recomendações apresentadas no Guia
mencionado no artigo anterior. (Redação dada pela Resolução TC nº
257/2013)
Diante do exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade
e recomendamos ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Muqui, que o dispositivo supracitado seja cumprido, nos termos
propostos pela Resolução TC 227/2011, tendo em vista que seu não
atendimento implicará na aplicação do Parágrafo Único do mesmo
artigo:
Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema de
controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/ou a
emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo
das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal.
4. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 125/2010 na
Câmara Municipal de Muqui, relativo ao exercício de 2009, entendese que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos
seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
4.1.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso público
Base Legal: artigo 37, caput, e inciso II, da CRB/88.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.1.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesas de pessoal
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c O
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.1.3. Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Art. 2º da Lei nº8.666/93
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.2. Ressalta-se que, durante a tramitação do presente processo,
foi editada por esta Corte de Contas a Resolução TC 220/2010,
que alterava o artigo 109 do Regimento Interno e determinava a
tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual
e dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria
e outros.
Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de
Contas, tendo como base o inciso I do art. 59 da Lei Complementar
32/93, julgar REGULARES as contas apresentadas pelo responsável,
senhor Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara de Muqui e, com
base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe quitação, o que está
consubstanciado no ACÓRDÃO TC 054/2011, proferido nos autos do
processo de Prestação de Contas TC 2200/2010.
Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi revogada pela
Resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos
de Prestação de Contas Anual, aos quais, à exceção das contas dos
executivos estadual e municipais, são apensados os relatórios de
auditoria (e outros) para fins de julgamento das contas, que no nosso
sentir, a partir da edição da pré-falada Resolução, significa que se
tenha em foco, no momento do julgamento, toda a completude do
universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os resultados
da análise do balanço anual, do exame dos balancetes mensais, das
auditorias realizadas, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais
demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício em
exame.
Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno desta
Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão
anteriormente proferido, substituindo-o, como se vê no Acórdão TC
451/2011 no processo TC 2468/2010 de Prestação de Contas da
Junta Comercial do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no
processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa
Leopoldina, tendo em vista a superveniência da Resolução TC
226/2011.
4.3. Diante de todo o exposto, pelos elementos constantes dos
presentes autos, considerando que a irregularidade que aqui se
apresenta é grave, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
4.3.1. Preliminarmente:
4.3.1.1. Tornar insubsistente o Acórdão 054/2011 que julgou
as contas do senhor Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara
Municipal de Muqui, do exercício de 2009;
4.3.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Sérgio Luiz Anequim, presidente da Câmara Municipal de Muqui,
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pela prática de ato ilegal em razão das irregularidades dispostas nos
itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa pecuniária ao responsável com amparo no artigo
62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93;
4.3.3. Julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Luiz Anequim
– Presidente da Câmara Municipal de Muqui no exercício de 2009
pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei
Complementar 621/2012;
4.3.4. Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Muqui
a implantação de sistema de controle interno nos moldes do
estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução
TC nº 247/2013;
Cumpre, por fim, alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL
em favor do senhor Sérgio Luiz Anequim, firmados por seus
procuradores à fl. 180 destes autos.
Em 04 de abril de 2012.
Pedro Alberto Busatto Broseghini
Auditor de Controle Externo
203.522
No que concerne à conclusão a ser exarada nos presentes autos, é
preciso tecer considerações.
A Resolução TC nº 220/2010 estabeleceu a submissão de todos
os jurisdicionados (ordenadores de despesas) desta Corte a dois
julgamentos em um único exercício financeiro, com formação
de dois acórdãos: um referente somente à Prestação de Contas
e o outro ao Relatório de Auditoria. Por esta razão, à época, o
julgamento realizado nos presentes autos abarcou tão somente
as demonstrações contábeis apresentadas na Prestação de Contas
Anual do exercício de 2009 (Acórdão TC 054/2011 – fls. 178-180).
Naquele momento os atos de gestão ainda tramitavam para análise.
Entretanto, no exercício de 2011, esta Corte, acertadamente
revendo a normatização sobre o tema, revogou a Resolução TC nº
220/2010, restabelecendo, pela Resolução TC nº 226/2011, que
os relatórios de auditoria referentes aos atos de gestão constituem
parte integrante da Prestação de Contas (à exceção das contas dos
Chefes do Executivo Estadual e Municipais).
Assim, no momento do julgamento das contas, toda a completude do
universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os resultados
da análise do balanço anual, das auditorias realizadas, do exame
dos balancetes mensais, dos relatórios de gestão fiscal e dos demais
demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício em
exame são levados em consideração.
Neste sentido, no exercício de 2011, logo após a revogação da
Resolução TC nº 220/2010, o Plenário acolheu a nulidade dos
Acórdãos que julgaram somente a Prestação de Contas sob a
égide de tal resolução, sem considerar o disposto no Relatório de
Auditoria. Trata-se dos seguintes precedentes: Acórdão TC 451/2011
(Processo nº 2468/2010 da Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo) e Acórdão TC 494/2011 (Processo nº 2231 da Câmara de
Santa Leopoldina).
Ocorre que, a partir do exercício de 2013, o Plenário alterou
posicionamento, mantendo a apreciação ou julgamento em
separado, ou seja, não acolheu a nulidade dos Acórdãos que
continham somente a Prestação de Contas julgadas sob a égide da
Resolução TC nº 220/2010. Trata-se dos Acórdãos TC nºs 166/2013,
212/2013, 514/2013 e 117/2014.
Importante esclarecer, neste momento que, mesmo durante a
vigência da regra prevista na Resolução TC nº 220/2010, já exarava
meu posicionamento, em cumprimento ao princípio da legalidade
estrita, que em todos os processos de minha relatoria se fizesse
apensar às prestações de contas os respectivos processos atinentes
a atos de gestão, tudo consoante preceitos estabelecidos nos
arts 36 e 39 da nossa antiga Lei Complementar nº 32/93 (que
determinavam que o resultado das fiscalizações levadas a efeito por
nós deveriam instruir o julgamento das contas).
Desta forma, mantendo meu posicionamento (que não se alterou
mesmo com a edição da Resolução nº 220/2010), entendo ser
necessário tornar insubsistente o Acórdão TC nº 54/2011, proferido
nos presentes autos (processo de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Muqui), a fim de que seja substituído, para que,
considerando o Relatório de Auditoria consubstanciado nos autos do
Processo nº 2410/2010, as contas sejam julgadas IRREGULARES.
Por fim, ressalte-se que a atual Lei Orgânica desta Corte de Contas,
Lei Complementar nº 621/2012, estabelece no § 1º do art. 82,
que “no julgamento das contas anuais (...) serão considerados
os resultados dos procedimentos de fiscalização realizados, bem
como os de outros processos que possam repercutir no exame da
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legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade e razoabilidade
dos atos de gestão.” Tal dispositivo encontra-se também reproduzido
no Regimento Interno desta Casa (art. 135, § 5º da Resolução nº
261/2013).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
em consonância com o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso público
Base Legal: artigo 37, caput, e inciso II, da CRB/88.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.1.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesas de pessoal
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c O
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.1.3. Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Art. 2º da Lei nº8.666/93
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.3 Por julgar IRREGULARES as contas do senhor Sérgio Luiz
Anequim, Presidente da Câmara Municipal de Muqui no exercício
2009, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma
legal ou regulamentar, presentificada nos retro mencionados itens,
na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-o a multa no valor correspondente a 2000
(dois mil) VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos
fatos);
3.4 Por recomendar ao responsável que proceda à implantação de
um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos
pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública Estadual e Municipal.
3.5 Por tornar insubsistente o ACÓRDÃO TC 54/2011, proferido nos
presentes autos do processo de Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Muqui, que, julgou REGULARES as contas, para que seja
substituído, a fim de que as contas sejam julgadas IRREGULARES.
VOTO VISTA DO EXMO. SENHOR CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre os
temas tratados no processo referenciado, pedi vista do presente
processo em sessão plenária do dia 12/11/2014 (40ª sessão), o
que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à
apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Auditoria
Ordinária realizada na Câmara Municipal de Muqui, para análise dos
atos de gestão relativos ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
do Sr. Sérgio Luiz Anequim – Presidente da Câmara.
Após a regular tramitação do processo, a área técnica, através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1357/2013 constante no Processo
TC 2410/2010 (fls. 216/233) concluiu pela IRREGULARIDADE dos
atos de gestão em análise:
“4. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 125/2010 na
Câmara Municipal de Muqui, relativo ao exercício de 2009, entendese que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos
seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
4.1.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso público
Base Legal: artigo 37, caput, e inciso II, da CRB/88.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.1.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesas de pessoal
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c O
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.1.3. Ausência de Procedimento Licitatório
Base Legal: Art. 2º da Lei nº8.666/93
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
4.2. Ressalta-se que, durante a tramitação do presente processo,
foi editada por esta Corte de Contas a Resolução TC 220/2010,
que alterava o artigo 109 do Regimento Interno e determinava a
tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual
e dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria
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e outros.
Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de
Contas, tendo como base o inciso I do art. 59 da Lei Complementar
32/93, julgar REGULARES as contas apresentadas pelo responsável,
senhor Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara de Muqui e, com
base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe quitação, o que está
consubstanciado no ACÓRDÃO TC 054/2011, proferido nos autos do
processo de Prestação de Contas TC 2200/2010.
Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi revogada pela
Resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos
de Prestação de Contas Anual, aos quais, à exceção das contas dos
executivos estadual e municipais, são
apensados os relatórios de auditoria (e outros) para fins de
julgamento das contas, que no nosso sentir, a partir da edição da
pré-falada Resolução, significa que se tenha em foco, no momento
do julgamento, toda a completude do universo traduzido pela
prestação de contas, ou seja, os resultados da análise do balanço
anual, do exame dos balancetes mensais, das auditorias realizadas,
dos relatórios de gestão fiscal e dos demais demonstrativos e
documentos solicitados, relativos ao exercício em exame.
Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno desta
Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão
anteriormente proferido, substituindo-o, como se vê no Acórdão TC
451/2011 no processo TC 2468/2010 de Prestação de Contas da
Junta Comercial do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no
processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa
Leopoldina, tendo em vista a superveniência da Resolução TC
226/2011.
4.3. Diante de todo o exposto, pelos elementos constantes dos
presentes autos, considerando que a irregularidade que aqui se
apresenta é grave, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da
Res. TC 182/02, conclui-se opinando por:
4.3.1. Preliminarmente:
4.3.1.1. Tornar insubsistente o Acórdão 054/2011 que julgou as
contas do senhor Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara
Municipal de Muqui, do exercício de 2009;
4.3.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Sérgio Luiz Anequim, presidente da Câmara Municipal de Muqui,
pela prática de ato ilegal em razão das irregularidades dispostas nos
itens 3.1, 3.2 e 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo
a aplicação de multa pecuniária ao responsável com amparo no
artigo 621 e na forma do artigo 96, inciso II2, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
4.3.3. Julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Luiz Anequim
– Presidente da Câmara Municipal de Muqui no exercício de 2009
pela prática de atos ilegais presentificados nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, com amparo no artigo 843, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei
Complementar 621/2012;
4.3.4. Determinar, com amparo no inciso III4, do artigo 57 da
LC 621/2012, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Muqui
a implantação de sistema de controle interno nos moldes do
estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução
TC nº 247/2013;
Cumpre, por fim, alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL
em favor do senhor Sérgio Luiz Anequim, firmados por seus
procuradores à fl. 180 destes autos.”
O Ministério Público Especial Contas exarou a manifestação MMPC
2240/2014 (fls. 236) da lavra do Procurador Luís Henrique Anastácio
da Silva acompanhando in totum o entendimento exarado pelo NEC
na ITC 1357/2013.
O Em. Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
ao trazer o feito a julgamento, acompanhou o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, votou (fls.
2654/2681) da seguinte forma:
“3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
em consonância com o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
as competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional de realização de concurso público
Base Legal: artigo 37, caput, e inciso II, da CRB/88.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.1.2. Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesas de pessoal
Base Legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c O
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.1.3. Ausência de Procedimento Licitatório
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Base Legal: Art. 2º da Lei nº8.666/93
Responsável: Sérgio Luiz Anequim
3.3 Por julgar IRREGULARES as contas do senhor Sérgio Luiz
Anequim, Presidente da Câmara Municipal de Muqui no exercício
2009, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma
legal ou regulamentar, presentificada nos retro mencionados itens,
na forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-o a multa no valor correspondente a 2000
(dois mil) VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos
fatos);
3.4 Por recomendar ao responsável que proceda à implantação de
um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos
pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública Estadual e Municipal.
3.5 Por tornar insubsistente o ACÓRDÃO TC 54/2011, proferido nos
presentes autos do processo de Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Muqui, que, julgou REGULARES as contas, para que seja
substituído, a fim de que as contas sejam julgadas IRREGULARES.
Sendo o que me cabia relatar, passo a expor as minhas razões de
convencimento.
II - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PROCESSO TC 2220/2010
Com base no Relatório Técnico Contábil RTC 170/2010 (fls. 139/145)
concluiu a área técnica pela regularidade das contas, conforme
Instrução Técnica Conclusiva ITC 343/2011 (fls. 157/162), pois não
foi verificada irregularidade técnico-contábil na presente prestação
de contas.
As razões colacionadas pela área técnica são suficientes ao
convencimento de que as contas, de fato, deviam ter sido julgadas
regulares, o que foi decidido no Acórdão TC 054/2011 (fls. 178/180):
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito de fevereiro
de dois mil e onze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro Elcy de Souza, julgar regulares as contas analisadas,
sob responsabilidade do Sr. Sérgio Luiz Anequim, Presidente da
Câmara Municipal de Muqui no exercício de 2009, dando-lhe a
devida quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e 60, ambos da
Lei Complementar nº 32/93.
Passo à análise dos atos de gestão.
III - DO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA – PROCESSO TC
2410/2010
III.1 – DA IRREGULARIDADE CONSTANTE DO ITEM 3.4 DA ITC
1357/2013
Destaco, inicialmente, que corroboro o entendimento da área
técnica, do MPEC e do Em. Relator pelo afastamento da irregularidade
“Ausência de Controle Interno”.
III.2 - DA IRREGULARIDADE CONSTANTE DO ITEM 3.1 DA ITC
1357/2013 (Contratação de serviços permanentes e essenciais
atribuíveis as competências de servidores públicos, inobservando a
exigência constitucional de realização de concurso público)
A equipe técnica, na ITI 788/2010, constatou que a Câmara Municipal
de Muqui contratou a empresa DPCC — Capacitação, Consultoria
e Tecnologia em Administração S/S Ltda. (Contrato nº 008/2009),
para prestação de serviços de consultoria administrativa, totalizando
o valor mensal de R$ 3.165,00 (três mil cento e sessenta e cinco
reais) e total de R$ 64.882,50 (sessenta e quatro mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
Do exposto, entendeu a equipe de auditoria por irregular a
terceirização em tela por constituir burla a exigência do concurso
público, por infringência ao art. 37, inciso II, da CRFB/88.
Em sede de defesa, o responsável alega que a contratação
questionada não pretendeu substituir funções pertinentes aos
servidores da Casa, mas sim, atuar como um apoio, um auxílio
aos serviços desempenhados por esses servidores, com vistas a se
fazer uma “boa administração”, para que os servidores da câmara
desenvolvessem com eficiência sua competência.
Aponta também como justificativa para a não substituição dos
servidores, a realização concomitante de concurso público no ano
de 2010 para o preenchimento de diversos cargos naquela Casa
Legislativa, cuja homologação fora assinada pelo próprio Sr. Sérgio
Luiz Anequim.
Por fim, justificou a referida contratação, pelo fato de na época
não existia no seu quadro de pessoal, pessoas capacitadas para tal
serviço.
Comprova, na forma de cópia do Termo de Homologação (fls.
184), que no ano de 2010 foi realizado concurso público para o
preenchimento de diversos cargos no legislativo municipal.
O NEC, por sua vez, na ITC 1357/2013, entendeu que os serviços
contratados referem-se a atividades permanentes, continuas e
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próprias de órgãos integrantes da estrutura da Administração.
Concluiu que mesmo que tais serviços constituam atividademeio, eles são próprios dos cargos existentes nos quadros do
jurisdicionado, cujas especificações estão previstas na Resolução
002/2012 que aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Muqui, caracterizando burla ao concurso público, restando impedida
a contratação, fazendo necessária a realização de concurso público.
Com efeito, no caso concreto, a Câmara Municipal de Muqui firmou
o Contrato nº 008/2009 (Convite nº 02/2009) com a empresa DPCC
– Capacitação, Consultoria e Tecnologia em Administração S/S Ltda
cujo objeto era a prestação de serviço de consultoria administrativa
para a Câmara, com vigência de 15/04/2009 a 31/12/2010,
abrangendo os seguintes serviços:
• Assessoria legislativa à Mesa Diretora e aos Vereadores na
elaboração de proposições, no que diz respeito aos aspectos legais
e técnica legislativa;
• Assessoria legislativa às Comissões Permanentes quanto aos
pareceres técnicos e jurídicos, previstas em Lei e Regimento
Interno, no que diz respeito a legalidade e constitucionalidade das
proposições;
• Acompanhamento e assessoria da tramitação de todas as
proposições;
• Orientação da Comissão Permanente de Licitação na elaboração de
minuta de editais e carta-convite;
• Orientação da Comissão Permanente de Licitação na aplicação
correta das modalidades de licitações pertinentes a cada tipo de
contratação;
• Auxilio na elaboração dos Projetos Básicos de acordo com a Lei
8666/93, e Termos de Referência de acordo com a Lei 10.520/02,
para o detalhamento dos bens e serviços a serem adquiridos pela
contratante;
• Elaboração das minutas dos contratos para aquisição dos bens e
serviços licitados ou contratados diretamente;
• Orientação para elaboração de pareceres jurídicos dos editais de
acordo com a Lei 8.666/93;
• Análise de eventuais recursos interpostos em licitações realizadas
pelo município, por intermédio de pareceres elaborados por
assessores jurídicos baseados na legislação pertinente;
• Orientação dos gestores de contratos sobre as obrigações de
fiscalização e gestão dos procedimentos.
O contrato (fls. 27/33) foi firmado em 15/04/2009 com prazo de
vigência até 31/12/2010, sendo vedada a sua prorrogação, com
valor de R$ 3.165,00 (três mil cento e sessenta e cinco reais)
mensais, perfazendo o valor total de R$ 64.882,50 (sessenta e
quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
Relativamente à contratação de assessoria para a realização de
serviços jurídicos, tais como aqueles identificados pela Auditoria,
ratifico o posicionamento já externado no processo TC 2524/2010 e
ouso divergir da Área Técnica, do D. Ministério Público Especial de
Contas e do Exmo. Relator e entendo por bem afastar a irregularidade
diante dos argumentos de defesa e a situação em que se encontrava
a Câmara Municipal.
Na forma da Lei Municipal 315/2007 que instituiu nova estrutura
administrativa da Câmara Municipal de Muqui, a mesma era
constituída de órgão técnico (assessoria parlamentar), órgão de
atividade-meio (assessoria administrativa) e órgão de divulgaçãofim (RTV Câmara Muqui-ES e Central de relacionamento público).
O art. 2º, inciso I e II, dispõe que a assessoria parlamentar dividese em assessoria contábil e procuradoria. À procuradoria compete a
representatividade jurídica da Câmara Municipal, a coordenação dos
trabalhos jurídicos, assessoria jurídica ao presidente e vereadores,
com suporte jurídico às Comissões Permanentes, nos termos do art.
47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Muqui. E, pelo
anexo I que integra referida lei, a câmara possuía 01 procurador
com salário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Desse modo, feitas essas considerações e considerando a justificativa
apresentada pela defesa, a existência de 01 procurador, com salário
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), não garante, a meu ver,
a qualidade necessária para as questões que envolvem assessoria
jurídica, para que o Presidente possa desenvolver o seu mister com
segurança e legitimidade. Por isso, no caso concreto ora sob exame,
entendo razoável a contratação da presente assessoria para suprir
tal deficiência.
Tendo como premissa e fundamento básico o princípio da eficiência,
previsto no art. 37, caput, da CRFB/88, aliado, por óbvio, ao
princípio da motivação, que impõe ao gestor demonstrar a
vantajosidade da contratação, de forma a possibilitar o “giro” da
máquina administrativa, entendo que as razões de defesa do gestor
devem ser acolhidas.
Pelo exposto, acolho as justificativas, pois vislumbro razoabilidade
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na decisão de terceirizar os serviços em discussão, no caso concreto
sob análise.
Ademais, é importante ressaltar que não há qualquer manifestação
da área técnica de que os serviços foram contratados com preços
superfaturados, onerando os cofres públicos.
Outrossim, faz-se necessário considerar para análise do presente
caso, que o referido contrato vigorou até 31/12/2010 sem
possibilidade de prorrogação, sendo que no mesmo ano foi realizado
o Concurso Público 01/2010 para contratação servidores do
legislativo, sendo um procurador.
Pelo exposto, afasto a irregularidade presente neste tópico, pois
entendo que julgar as contas como irregulares seria excessivo,
notadamente em vista da necessidade deste Tribunal realizar um
estudo aprofundado sobre o tema terceirização de serviços jurídicos,
conforme já mencionado no processo TC 2524/2010.
III.3 - DA IRREGULARIDADE CONSTANTE DO ITEM 3.2 DA ITC
1357/2013 (Substituição de mão-de-obra não contabilizada como
despesa de pessoal)
Segundo a equipe de Auditoria, as despesas decorrentes do Contrato
nº 008/2009, no valor total de R$ 64.882,50 (sessenta e quatro
mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) foram
empenhadas à conta 33.90.39.000 – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica e, por se tratar de serviços essenciais que deveriam ter sido
desempenhados por servidores efetivos, a contabilização correta
seria 33.19.03.401 – substituição de mão-de-obra. Entendeu que
houve infringência ao art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000
(LRF).
A defesa argumentou que o contrato não dispõe quantos empregados
prestarão os serviços ou quais seriam esses empregados,
configurando dessa forma uma “locação de serviços” e não de
“substituição de mão-de-obra”, afastando assim a aplicação do § 1º
do art. 18 da LRF.
O NEC, na ITC 1357/2013 manteve a irregularidade, por entender
que a contratação de assessoria é pacificada nesta Corte de Contas,
na forma do Parecer Consulta 002/2004 que aduz que “os gastos
integram as despesas com pessoal para efeito da LRF”.
Ocorre que, apesar de afastar a irregularidade no caso concreto,
ressalta-se que o limite com gasto com pessoal era de 1.082.278,84
(hum milhão oitenta e dois mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta
e quatro centavos) e a câmara realizou R$ 686.737,11 (seiscentos e
oitenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e onze centavos),
conforme dispõe a Instrução Técnica Conclusiva ITC 343/2011,
entendo que mesmo não tendo contabilizado corretamente o valor
de R$ 64.882,50 (sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois
reais e cinquenta centavos) não influenciou na apuração do limite.
Dessa forma, afasto a presente irregularidade.
III.4 - DA IRREGULARIDADE CONSTANTE DO ITEM 3.3 DA ITC
1357/2013 (Ausência de procedimento licitatório)
Constatou a equipe de Auditoria que a Câmara Municipal de Muqui,
através do Processo de Licitação nº 005/2009 contratou por
inexigibilidade a empresa E&L Produções de Software Ltda para
prestação de serviços de concessão da licença de uso, implantação
e treinamento, serviço de manutenção e atualização dos softwares,
com respaldo em parecer jurídico. O valor global da contratação foi
de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com prazo de vigência
de 20 (vinte) meses, vigorando até 31/12/2010.
Ocorre que, segundo a equipe de auditoria, verificou-se a existência
no mercado de várias empresas que prestam os serviços contratados,
possibilitando dessa forma o procedimento licitatório, razão pela
qual entendeu que ocorreu infringência ao art. 2º da Lei 8.666/93.
A defesa argumentou que houve um equívoco na ITI, pois constou
que o serviço relacionado ao software que estava sendo contratado
era novo, que não existia anteriormente na Câmara Municipal.
Segundo a defesa, o contexto é outro, pois se refere a um serviço
utilizado há muito tempo pela Câmara Municipal. Menciona, inclusive,
um contrato firmado desde 1º de novembro de 2006.
Dessa forma, concluiu a defesa que, por se tratar da continuidade
de uma contratação e que somente a empresa que desenvolveu
os softwares estaria habilitada para tanto, tal ato deveria ser
considerado como regular, pois estaria configurada hipótese de
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93.
Após análise do contexto, o NEC manteve a irregularidade por
entender que “a contratação da empresa E&L Produções de Software
Ltda., não atende em absoluto aos requisitos da lei, uma vez
que, ainda que se admitisse sua notória especialização, o serviço
contratado era o serviço comum, corriqueiro, de desenvolver e
executar sistemas de informação necessários ao dia a dia da
administração municipal, sem qualquer característica que o torne
especial ou peculiar à Câmara Municipal de Muqui”.
Continua aduzindo que o fato de somente a empresa desenvolvedora
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dos softwares em questão ter capacidade técnica para desempenhar
os serviços previstos no contrato, é motivo de alerta, pois pode gerar
sérios riscos para a Administração, visto que a mesma não pode
tornar-se refém de determinada empresa ao pactuar a contratação
de um software e perpetuar essa contratação seguidamente, pelo
fato de somente a contratada ter habilidades de manutenção do
sistema.
Cita as seguintes orientações do Guia de Boas Práticas em
Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação – TCU:
“73. Do ponto de vista estratégico, tal situação não atendia ao
interesse público.
Isso, porque o domínio de uma única empresa sobre a área
de informática do órgão poderia resultar na monopolização
do conhecimento da operação do setor pela contratada. Esse
monopólio poderia obstaculizar o acesso do órgão ao conhecimento,
ocasionar a perda do controle da Administração sobre os sistemas
institucionais, incluindo a perda da capacidade de decidir sobre
as respectivas especificações, e criar dependência em relação à
empresa para proceder a alterações e manutenção dos aplicativos.
Não custa lembrar que já foram vistos nesta Corte casos em que o
órgão praticamente se tornou refém da empresa contratada.
74. Do ponto de vista da segurança, essa concentração também
poderia oferecer riscos. Em primeiro lugar, a empresa contratada
teria acesso a todos os sistemas e dados do órgão, inclusive
os estratégicos e sigilosos, dificultando o estabelecimento de
mecanismos de proteção independentes pela Administração.
Ademais, na hipótese de eventual impossibilidade da empresa em
executar o contrato (falência, extinção, dificuldades financeiras,
etc.), ficaria obstada a execução de todos os serviços de informática,
podendo levar a sério impasse no cumprimento das atividades
finalísticas do órgão. [...]
27.7. Transferência de tecnologia, de modo que o órgão ou
entidade não fique refém de suas empresas contratadas, o que
poderá implicar contratações por inexigibilidade ou ações espúrias,
como o direcionamento de uma licitação para contratar o serviço
de manutenção de um sistema de informação da mesma empresa
que o desenvolveu. O contratante deve deter três conhecimentos
essenciais: as regras de seu próprio negócio (e.g. como funcionam
seus próprios processos de trabalho) e das premissas subjacentes;
a tecnologia empregada para codificar as regras de negócio em
soluções de TI (e.g. que padrão de programação foi empregado
no desenvolvimento de um determinado sistema e onde estão os
códigos fonte); e a sua infra-estrutura tecnológica.
Pois bem.
Entendo que deve ser analisado o caso concreto da contratação,
posto que a contratação se deu com base no Parecer Jurídico (fls.
53/60) em que opinou favoravelmente à efetivação da contratação
direta da Empresa E&L Produções de Software Ltda.
Destaco que a análise da presente contratação passou pelo crivo
do parecerista jurídico para análise da regularidade do certame,
para somente neste momento ser adjudicado e homologado pelo
Ordenador.
A própria Área Técnica menciona na ITC a existência de parecer
jurídico embasando a referida contratação por inexigibilidade. Assim,
a meu ver, a contratação questionada amparou-se em parecer, que
induziu o ordenador de despesas à tomada de decisão dentro de
uma aparente legalidade. Dessa forma, esta Corte haverá de relevar
a irregularidade observada na prática de ato que se encontrava sob
o manto de tal aparência legítima.
Assim, no presente caso, existe responsabilidade direta de outro
agente público, no caso, o parecerista jurídico, que sequer foi
chamado aos presentes autos para se justificar.
Considerando, ainda, que não houve à época da instrução processual o
chamamento aos autos de demais agentes possivelmente envolvidos
como o parecerista jurídico 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.
Ademais, no caso em tela, tampouco se verificou, ou fora apontado
em fiscalização, comprometimento na prestação dos serviços
contratados. Do mesmo modo, a área técnica não logrou êxito em
demonstrar nos autos que os valores contratados estavam acima do
parâmetro de mercado, causando consequente prejuízo ao erário.
Diante do exposto, reconheço a existência da irregularidade.
Entretanto, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a
ausência da má-fé por parte do responsável, entendo que razões
persistem para que a presente irregularidade não macule a gestão
do Presidente da Câmara, pois o ato foi praticado, conforme já
exposto, sob o mato de uma aparente legalidade. Diante do exposto
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relevo a irregularidade.
IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – TC 2200/2010
Insta registrar que as contas da Câmara Municipal de Muqui
referentes ao exercício de 2009 de responsabilidade do Sr. Sérgio
Luiz Anequim foram julgadas REGULARES, conforme Acórdão TC
054/2011 (fls. 178/180), dando-lhe a devida quitação.
Ocorre que, durante a tramitação do presente processo foi editada
a Resolução 220/2010 alterando o art. 109 do Regimento Interno e
determinando a tramitação e julgamento em separado da prestação
de contas anual e dos atos de gestão.
Contudo, a Resolução 220/2010 foi revogada pela Resolução
226/2011 que restabeleceu a tramitação dos processos de prestação
de contas anual, segundo os quais os atos de gestão destinam-se
a instruir os julgamentos das contas, com exceção das contas dos
executivos estadual e municipais.
Por conta disso, a área técnica cita que em casos análagos o pleno
desta Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão
anteriormente proferido, substituindo-o.
Entretanto, considerando que não foram detectadas irregularidades
nos atos de gestão capazes de modificar o status do julgamento das
contas do órgão, não há prejuízo e, portanto, não há que se falar
em qualquer nulidade.
Isto posto, decido pela manutenção do Acórdão TC 054/2011, pois
os atos de gestão não possuem irregularidades capazes de modificar
o julgamento das contas do órgão, perpetrado naquele Acórdão.
V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, divergindo da Área Técnica, do Ministério Público
Especial de Contas e do Em. Relator, VOTO para que o Colegiado
adote a seguinte decisão:
I – Manter o Acórdão 054/2011 que julgou as contas do Sr. Sérgio
Luiz Anequim, Presidente da Câmara Municipal de Muqui, do
exercício de 2009;
II - Acolher as razões de justificativas do Sr. Sérgio Luiz Anequim em
relação às irregularidades dispostas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1357/2013;
III – Encaminhar a seguinte determinação ao atual Presidente da
Câmara Municipal de Muqui, com amparo no inciso III, do artigo 57
da LC 621/2012
- Implantar o sistema de controle interno nos moldes do estabelecido
na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº
247/2013;
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2200/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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:
1. Por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Manter o Acórdão 054/2011 que
julgou as contas do Sr. Sérgio Luiz Anequim, Presidente da Câmara
Municipal de Muqui, no que tange ao exercício de 2009;
Vencido o Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo
que votou no sentido de:
a) tornar insubsistente o Acórdão TC 54/2011, proferido nos
presentes autos do processo de Prestação de Contas da Câmara
Municipal de Muqui, que, julgou regulares as contas para que seja
substituído a fim de que as contas sejam julgadas irregulares;
b) julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Luiz Anequim,
Presidente da Câmara Municipal de Muqui no exercício 2009,
tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal
ou regulamentar, presentificada nos retro mencionados itens, na
forma da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-o a multa no valor correspondente a 2000
(dois mil) VRTE`s, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos
fatos).
2. Por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, acolher as razões de justificativas do
Sr. Sérgio Luiz Anequim em relação às irregularidades dispostas
nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1357/2013, vejamos:
3.1. Contratação de serviços permanentes e essenciais atribuíveis
às competências de servidores públicos, inobservando a exigência
constitucional da realização de concurso público;
3.2. Substituição de mão de obra não contabilizada como despesa
de pessoal;
3.3. Ausência de procedimento licitatório;
3.4. Ausência de controle interno.
Vencido o Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo
que votou no sentido de manter as irregularidades descritas nos
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supracitados Itens 3.1., 3.2. e 3.3..
3. À unanimidade, nos termos do voto do Relator e encampado
pelo vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Muqui que
implante o sistema de controle interno, nos moldes do estabelecido
na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº
247/2013;
4. Por maioria, nos termos do voto vista do Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, trasladar cópia deste Acórdão para
o processo TC-2410/2010 e, após, desapensar os autos que ora
seguem apensos;
Vencido o Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
5. À unanimidade, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-023/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5996/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (2º BIMESTRE DE
2014)
RESPONSÁVEIS - ROBERTO COELHO DO CARMO E MAYRA BRAGA
LEITE DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (2º BIMESTRE
DE 2014) - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 2º bimestre do exercício de 2014 do Fundo Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 306/2014 (fls.
18), a área técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Norte apresentou o arquivo referente à Prestação de
Contas Bimestral do 2º bimestre de 2014, dada a perda do objeto,
sugere-se o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO
dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5996/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 2º Bimestre do exercício de 2014, do Fundo Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Norte, de responsabilidade dos Senhores
Roberto Coelho do Carmo e Mayra Braga Leite de Oliveira, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-024/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO    - TC-3360/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FUNDÃO
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012)
RESPONSÁVEIS - ROBSON CLER RODRIGUES E SANDRA
RODRIGUES PALAURO ADVOGADO - LUIS FERNANDO
ROSSETTO BARBOSA (OAB/ES Nº 7774)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Fundão, sob responsabilidade dos
Senhores Robson Cler Rodrigues e Sandra Rodrigues Palauro
referente ao exercício de 2012.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 339/2014
(fls. 41/46), sugerindo a Citação dos responsáveis Sr. Robson
Cler Rodrigues, e Sra. Sandra Rodrigues Palauro para apresentar
justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório
contábil.
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 1360/2014 (fl.47), esta
Corte expediu os Termos de Citação 1859/2014 e 1860/2014 aos
responsáveis Sr. Robson Cler Rodrigues e Sra. Sandra Rodrigues
Palauro respectivamente, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, fossem encaminhados os documentos e
justificativas apresentadas em face das inconsistências apontadas
no RTC nº 339/2014.
Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados
pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC n° 205/2014 (fls. 312/315), recomendando
que sejam consideradas regulares as contas referentes ao exercício
financeiro de 2012.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 9870/2014, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 317/318),
opinou pela regularidade das contas apresentadas, dando plena
quitação aos responsáveis, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 205/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as
contas dos Sr.es Robson Cler Rodrigues – Gestor do Fundo Municipal
de Saúde de Fundão (01/01 a 22/04/2012) e Sandra Rodrigues
Palauro – Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Fundão (23/04
a 31/12/2012), frente ao Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 2012, são bastante razoáveis e coadunamse com as normas atinentes à matéria.
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III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde de
Fundão, sob a responsabilidade do Sr. Robson Cler Rodrigues e
Sra. Sandra Rodrigues Palauro, relativas ao exercício de 2012, nos
termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3360/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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,
julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Fundão,
relativas ao exercício de 2012, dando-se, pois, regular quitação aos
responsáveis, Senhores Robson Cler Rodrigues e Sandra Rodrigues
Palauro e, por conseguinte, arquivar os presentes autos, após o
trânsito em julgado, tudo nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-025/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2823/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL     - SILVÉRIO GUZZO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) – 1) REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – 2)
DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Fundão - IPRESF, sob a responsabilidade do Sr. Silvério Guzzo –
Diretor Presidente, referente ao exercício de 2012.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do Ofício OF.IPRESF
Nº 028/2013, protocolizado sob o nº 003545, em 27/03/2013
estando, portanto, dentro do prazo regimental, em conformidade
com o art. 105, caput, da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 344/2014
(fls. 168/173), sugerindo a Citação do responsável para apresentar
justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório
contábil.
Acatando a Instrução Técnica Inicial Nº 1364/2014 (fl. 178),
esta Corte expediu o Termo de Citação 1855/2014 ao responsável,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, fossem
encaminhados os documentos e justificativas apresentadas em face
das inconsistências apontadas no RTC nº 344/2014.
Após regular citação, o responsável apresentou suas razões de
justificativas, conforme documentos protocolizados neste Tribunal
de Contas, dentro do prazo regimental estabelecido no art. 105 da
Resolução TC 182/2002 – Regimento Interno, vigente à época.
Os documentos e suas justificativas foram devidamente analisados
pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução
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Contábil Conclusiva ICC n° 206/2014 (fls. 212/216), sugerindo
a regularidade com ressalvas das contas.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 9853/2014,
(fls. 217/218), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, concluiu pela regularidade com ressalvas das contas
apresentadas, dando quitação ao responsável, nos seguintes
termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 206/2014,
que concluiu pela manutenção da disposta no seu item 1 – Despesa
de custeio em montante superior ao estabelecido na legislação, e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas do senhor Silvério Guzzo – Diretor
Presidente, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Fundão, no exercício de 2012, na forma do inciso II do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Por oportuno, sugere-se RECOMENDAR o Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Fundão para que adeque sua
estrutura de despesas à realidade das receitas que compõem a base
de cálculo para a taxa de administração.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, o
Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de
acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVA das
contas apresentadas, referentes ao exercício de 2012, são bastante
razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Entretanto, quanto à recomendação sugerida pela área técnica,
entendo se tratar de determinação, conforme estabelecido no artigo
86 da Lei Complementar 621/2012.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, acompanhando em parte o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para
que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Fundão, sob a responsabilidade do Sr. Silvério Guzzo, relativas
ao exercício de 2012, nos termos do art. 84, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Por fim, DETERMINO ao Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Fundão para que adeque sua estrutura de despesas à
realidade das receitas que compõem a base de cálculo para a taxa
de administração.
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2823/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Fundão, relativas ao
exercício de 2012, dando-se, pois, regular quitação ao responsável,
Senhor Silvério Guzzo;
2. Determinar ao Jurisdicionado em apreço que adeque sua
estrutura de despesas à realidade das receitas que compõem a base
de cálculo para a taxa de administração;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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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-026/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4504/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2010)
RESPONSÁVEIS - ABRAÃO LINCON ELIZEU E ANTÔNIO JOSÉ
GARCIA
ADVOGADOS - ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
(OAB/ES Nº. 12.942), EDIVAN FOSSE DA SILVA (OAB/ES Nº.
12.743) E ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS (OAB/ES Nº 19.467)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA (EXERCÍCIO DE 2010)
- 1) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - AFASTAR
IRREGULARIDADE - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de auditoria ordinária (fls. 11/15),
cujo objetivo era a análise da remuneração dos agentes políticos
municipais, especificamente do Prefeito e do Vice-Prefeito do
Município de Água Doce do Norte, referente a fatos ocorridos no
exercício de 2010.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria RA-O 86/2011
(fls.11-15) em que foi identificado indício de irregularidade,
posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI
669/2011 (fls. 16-17), nos termos da qual foi prolatada a Decisão
Preliminar TC 494/2011 (fls. 23), promovendo-se a citação dos
responsáveis, senhores Abraão Lincon Elizeu, Prefeito Municipal e
Antônio José Garcia, Vice Prefeito, que apresentaram justificativas
conjuntas às fls. 32-40 e respectiva documentação, fls. 43-54.
Após, foram os autos remetidos a 5ª Secretaria de Controle Externo
para emissão de Instrução Técnica Conclusiva, tendo sido elaborada
a ITC 6471/2011 (fls. 57/65), opinando pela manutenção da
irregularidade.
Dando prosseguimento ao feito, foram os autos remetidos ao
Ministério Público de Contas, que, encampando as razões da área
técnica em seu Parecer PPJC 4925/11, opinou pela Irregularidade
das contas.
Por conseguinte, votei no sentido da manutenção da irregularidade
(fls. 77/91), divergindo parcialmente da área técnica, considerando
que os defendentes agiram de boa fé, determinando que
promovessem o adequado ressarcimento aos cofres públicos da
importância recebida indevidamente, para que a irregularidade
fosse sanada.
Em Plenário, o patrono do defendente realizou sustentação oral,
conforme notas taquigráficas de fls. 110/111.
Em seguida, os autos retornaram a área técnica para apreciação das
alegações aventadas na sustentação oral, sobre as quais concluíram
através da MTD 25/2014 (fls. 125/132), nos seguintes termos:
3
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1
Pelo exposto, tendo em vista que o indício de irregularidade
acima mencionado foi aqui novamente analisado, culminando-se
com o entendimento no sentido de que o reajuste concedido pela Lei
Municipal 8/2010 não afrontou o princípio da anterioridade, posto
que inaplicável ao caso, afastando-se, portanto, a irregularidade
apontada pela ITI 669/2011, sugere-se ao Plenário/Câmara
desta Corte de Contas, com fundamento no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, c/c o art. 329, § 6º e no art. 207, inciso III, todos da
Res. TC nº 261/2013 (RITCEES), que, depois de ouvido o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, proceda ao arquivamento do
processo.
Instado a se pronunciar, o MPEC acompanhou integralmente os
termos da MTD 25/2014, conforme parecer – PPJC 5544/2014
(fls. 134), da lavra do procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva.
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.
A matéria a que se refere estes autos, qual seja, a fixação da
remuneração dos agentes políticos, inicialmente estava prevista no
inciso V do art. 29 da CRF/88, tratou conjuntamente da remuneração
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dos prefeitos, vice-prefeitos e dos vereadores, estabelecendo que
fosse observado o princípio da anterioridade.
A Lei Orgânica do Município de Água Doce do Norte também tratou
do tema e, em seu art. 23, assim previu a fixação de referidas
remunerações até 30 de outubro do último ano de cada legislatura
para vigorar na seguinte.
Neste contexto, a única hipótese constitucionalmente aceita de
alteração dos subsídios no decorrer da legislatura ou mandato seria
a autorizada pela parte final do inciso X, do artigo 37, da Constituição
Federal, ou seja, por meio de concessão da chamada “revisão geral
anual”, aquela concedida a todos os agentes e servidores públicos,
em relação à mesma data-base e sem distinção de índices.
Sobre o tema, a Emenda Constitucional 19/1998 veio a diferenciar
o tratamento até então conferido de forma igualitária aos agentes
políticos dos Poderes Legislativo e Executivo, ao excluir a palavra
“vereadores” do inciso V.
De outro lado, a alteração disposta pela EC 25, de 2000, disciplinou
a remuneração dos edis separadamente no inciso VI do citado art.
29.
Ocorre, que à obrigatoriedade de observância ao princípio da
anterioridade para a fixação dos subsídios dos prefeitos, viceprefeitos e secretários municipais, por intermédio das
mencionadas alterações não foram acompanhadas pela legislação
local, em especial pela citada Lei Orgânica do Município a qual,
segundo expressa disposição do caput do art. 29, da CF/88, deveria
atender os princípios ali estabelecidos.
Assim, como não foi recepcionada a legislação municipal que previa
observância ao princípio da anterioridade, no caso específico de
fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo,
dada a incompatibilidade com o novo texto constitucional, posterior
e hierarquicamente superior, resta a tal imposição contida na Lei
Orgânica do Município de Água Doce do Norte sua inaplicabilidade.
Nesse sentido, revejo o meu posicionamento anterior e acompanho
na íntegra a análise conclusiva vertida na MTD 25/2014, que passo
a reproduzir:
Conclui-se, portanto, que, em relação aos agentes políticos do
Poder Executivo Municipal (prefeitos, vice-prefeitos e secretários
municipais), a fixação e a regulamentação da forma de pagamento
do subsídio dependem de lei de iniciativa do Poder Legislativo, não
condicionada à observância do princípio da anterioridade, motivo
pelo qual não há óbice a que os valores fixados sejam alterados no
decorrer de uma legislatura ou mandato, ainda que não confirmada a
hipótese de revisão geral anual, respeitando-se os limites delineados
pelo inciso V, do artigo 29, da Constituição da República.
Destarte, entende-se que os subsídios pagos em 2010 ao Prefeito
de Água Doce do Norte, senhor Abraão Lincon Elizeu, e ao VicePrefeito do Município, senhor Antônio José Garcia, por decorrência
do reajuste concedido pela Lei Municipal 8/2010 não afrontou o
princípio da anterioridade, posto que inaplicável ao caso, afastandose, portanto, a irregularidade apontada pela ITI 669/2011.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, em consonância com a área técnica e com
o MPEC, VOTO por acolher as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs. Abraão Lincon Elizeu (Prefeito) e Antônio José Garcia
(Vice-Prefeito), afastando a irregularidade apontada no item II.a.
da Instrução Técnica Conclusiva nº. 6471/2014 – “Pagamento
de Subsídios a maior ao Prefeito e ao Vice-Prefeito”, na forma
fundamentada neste voto.
Dê-se ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4504/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
Senhores Abraão Lincon Elizeu e Antônio José Garcia, afastando
a irregularidade apontada no item II.a. da Instrução Técnica
Conclusiva nº. 6471/2014 - “Pagamento de Subsídios a maior ao
Prefeito e ao Vice-Prefeito”;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-027/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8550/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE
2014)
RESPONSÁVEL - UBALDO MARTINS DE SOUZA
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE
2014) - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão do Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 1º semestre do exercício de 2014 da Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 329/2014 (fls.
12), a área técnica verificou que o Município de Bom Jesus do Norte
apresentou o arquivo referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 1º
semestre de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se o arquivamento
dos autos e sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8550/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 do Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 1º Semestre do exercício de 2014, da
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, de responsabilidade do
Senhor Ubaldo Martins de Souza, arquivar os presentes autos, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-028/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-8571/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE
2014)
RESPONSÁVEL     - MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS
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EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE
2014) - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão de encaminhamento de Relatório
de Gestão Fiscal – RGF - LRFWeb referente ao 1º semestre do
exercício de 2014 da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 314/2014 (fls.
15/16), a área técnica verificou que a Câmara Municipal de Bom
Jesus do Norte optou pelo envio dos arquivos quadrimestralmente,
conforme documentação juntada ao processo (fls. 08/12), apresentou
os arquivos referentes ao 2º quadrimestre em 16/10/2014,
atendendo assim ao termo de notificação nº 02296/2014, dada
a perda do objeto, sugere-se o arquivamento dos autos e sendo
acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do
Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou pelo
ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8571/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 do Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 1º Semestre do exercício de 2014, da
Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, de responsabilidade do
Senhor Marcelo Pereira de Jesus Campos, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1292/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3692/2014
JURISDICIONADO
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (2º, 3º, 4º, 5º E
6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (2º, 3º, 4º, 5º
E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013) SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTÔNIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento
dos Arquivos de Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB,
referentes ao 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestres e fechamento do exercício
(meses 13 e 14/2013), do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - IPG, sob a responsabilidade do Sr. José
Augusto Ferreira de Carvalho, Diretor Presidente.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
515/2014 (fl. 01), da 6ª Secretaria de Controle Externo, este Relator
determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 834/2014
(fls. 02/03), a notificação do responsável, para que, no prazo de 10
(dez) dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
O responsável, através do Termo de Notificação nº 1223/2014 (fl.
04), foi notificado, conforme se vê a folha 05.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 6ª Secretaria de
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Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 290/2014, de folha 33, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer, de fl. 48, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 290/2014, de folha 33, litteris:
[...]
Em 15/07/2014, considerando a situação supra, foi emitido o Termo
de Notificação nº. 1223/2014 para que o Senhor José Augusto
Ferreira de Carvalho remetesse, no prazo de 10 (dez) dias, os
arquivos indicados.
Em atendimento à referida notificação (vencimento em 29/09/2014)
foi protocolizada, em 01/10/2014, documentação subscrita pelo
responsável informando o envio do arquivo das prestações de
contas do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6 bimestre e meses 13 e 14 (exercício
de 2013). Por meio de análise da documentação e consulta ao
Sistema Cidades-Web deste Tribunal, as referidas remessas
foram confirmadas bem como o saneamento da omissão.
Ante ao exposto, encaminhamos à consideração superior, ao
passo que sugerimos que se arquivem os autos, devido à
perda do objeto. – grifei e negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao sistema
de informações desta Corte de Contas (fls. 34/45) constatou que os
dados referentes ao 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestres e fechamento do
exercício (meses 13 e 14/2013) foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referentes ao 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestres e
fechamento do exercício (meses 13 e 14/2013), de responsabilidade
do Sr. José Augusto Ferreira de Carvalho, Diretor Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari IPG, tendo em vista a perda do objeto, em razão do saneamento
da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3692/2014,
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 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e
meses 13 e 14 do exercício de 2013, do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Guarapari, de responsabilidade do
Senhor José Augusto Ferreira de Carvalho, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro convocado Marco
Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
o Conselheiro Convocado Marco Antonio da Silva, Relator e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
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Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1293/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO  - TC-4419/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MONTANHA
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º
BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014)
RESPONSÁVEL - GLÁUCIA SOUZA
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º E 2º
BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014) - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTÔNIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento
dos Arquivos de Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB,
referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2014, do Fundo
Municipal de Assistência Social de Montanha, sob a responsabilidade
da Sra. Gláucia Souza.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
568/2014 (fl. 01), da 3ª Secretaria de Controle Externo, este
Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº
1365/2014 (fls. 04/05), a notificação da responsável, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a sobredita prestação de
contas.
A responsável, através do Termo de Notificação nº 1919/2014 (fl.
06), foi notificada, conforme se vê a folha 07.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 301/2014, de folha 19, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer, de fl. 23, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 301/2014, de folha 19, litteris:
[...]
II. DA ANÁLISE
Em consulta ao sistema CIDADESWEB, confirmamos que os dados
da omissão em epígrafe foram encaminhados nos dias 18/06/2014
(meses 1 e 2) e 17/07/2014 (meses 3 e 4), conforme comprovantes
a fls.10-13, atendendo ao disposto no Termo de Notificação
1919/2014, estando o jurisdicionado em conformidade com a
Resolução TC 247/2012.
III. CONCLUSÃO
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação de
Contas do 1º e 2º bimestres de 2014 do Fundo de Assistência Social
de Montanha foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do art.
330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução TC 261/2013. – grifei e negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao
sistema de informações desta Corte de Contas, constatou que os
dados referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de 2014 foram
recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos de Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referentes ao 1º e 2º bimestres do exercício de
2014, de responsabilidade da Sra. Gláucia Souza, Gestora do Fundo
Municipal de Assistência Social de Montanha, tendo em vista a perda
do objeto, em razão do saneamento da omissão.
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É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4419/2014,
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 e 2º bimestres do exercício de
2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha, de
responsabilidade da Senhora Gláucia Souza, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro convocado Marco
Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
o Conselheiro Convocado Marco Antonio da Silva, Relator e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1294/2014 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO    - TC-5278/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (ABERTURA, 1º E
2º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014)
RESPONSÁVEL - JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DO EXERCÍCIO DE 2014) - SANEAMENTO
DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTÔNIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento dos
Arquivos de Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, referentes
à abertura, 1º e 2º bimestres do exercício de 2014, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - IPG, sob a
responsabilidade do Sr. José Augusto Ferreira de Carvalho, Diretor
Presidente.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
690/2014 (fl. 01), da 6ª Secretaria de Controle Externo, este Relator
determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 819/2014
(fls. 02/03), a notificação do responsável, para que, no prazo de 10
(dez) dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
O responsável, através do Termo de Notificação nº 1217/2014 (fl.
04), foi notificado, conforme se vê a folha 05.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 6ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 292/2014, de folha 29, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer, de fl. 41, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art.
29 do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 292/2014, de folha 29, litteris:
[...]
Em 15/07/2014, considerando a situação supra, foi emitido o Termo
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de Notificação nº. 1217/2014 para que o Senhor José Augusto
Ferreira de Carvalho remetesse, no prazo de 10 (dez) dias, os
arquivos indicados.
Em atendimento à referida notificação (vencimento em 01/10/2014)
foi protocolizada, em 01/10/2014, documentação (nº 14080)
subscrita pelo responsável informando o envio do arquivo de
abertura e prestações de contas do 1º, 2º e 3º bimestre de 2014.
Por meio de análise da documentação e consulta ao Sistema
Cidades-Web deste Tribunal, as referidas remessas foram
confirmadas bem como o saneamento da omissão.
Ante ao exposto, encaminhamos à consideração superior, ao
passo que sugerimos que se arquivem os autos, devido à
perda do objeto. – grifei e negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao sistema
de informações desta Corte de Contas (fls. 30/38), constatou que os
dados referentes à abertura, 1º e 2º bimestres do exercício de 2014
foram recebidos.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas na Lei
Complementar nº 621/2012, bem como no Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, acompanhando o posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho
VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à
omissão no encaminhamento dos arquivos de Prestação de Contas
Bimestral – Cidades WEB, referentes à abertura, 1º e 2º bimestres
do exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. José Augusto
Ferreira de Carvalho, Diretor Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Guarapari - IPG, tendo em vista a
perda do objeto, em razão do saneamento da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5278/2014,
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 e 2º bimestres do exercício de
2014, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari, de responsabilidade do Senhor José Augusto Ferreira
de Carvalho, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
o Conselheiro Convocado Marco Antonio da Silva, Relator e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARGO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-091/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1733/2012
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS
RESPONSÁVEIS
EDUARDO
ALVES
CARNEIRO,
ELIOMAR ALVES CARNEIRO, MAURA BENÍSIO DE CARVALHO,
CLÉRIO DIAS PEREIRA, ODAILDO JOSÉ DE CARVALHO,
ELYSAMA DA SILVA COELHO, JOSÉ SILVÉRIO BARBOSA, IADIINSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL,
GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, INDETEPINSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E DE PESQUISA E SENSO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 87
ADVOGADOS - FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT (OAB/
ES 10.477), PAULA MILANO ROCHA (OAB/ES 16.835), ALMIR
MELQUÍADES DA SILVA (OAB/ES 10.835) E PAULO HENRIQUE
MARTINS COSTA (OAB/ES 5.249-E)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS – 1) PROCEDÊNCIA PARCIAL
– 2) MULTA – 3) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
– RESSARCIMENTO – 4) DECLARAR INIDONEIDADE – 5)
ENCAMINHAR CÓPIAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
E À CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO – 6) DETERMINAÇÃO
– 7) ENCAMINHAR AUTOS PARA APRECIAÇÃO EM PLENÁRIO
QUANTO À PENA DE INABILITAÇÃO – 8) DAR CIÊNCIA – 9)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I - RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA no
Município de Mantenópolis/ES, em decorrência do OFÍCIO/PGMT/N.
º50/2010 encaminhado pelo Promotor de Justiça daquela Comarca,
Sr. Izaías Antônio de Souza, corroborado por meio da Instrução
Técnica Inicial - ITI nº 768/2012 (fls. 955/997).
Em conformidade com a ITI 768/2012 que registrou diversos
indicativos de irregularidades determinei a citação dos responsáveis,
conforme Decisão Monocrática Preliminar – DECM – 145/2012
(fls.1000/1001).
Devidamente citados insta observar que são revés no processo,
nos termos das decisões TC 1156/2013 e TC 2112/2013, os
seguintes responsáveis: Eduardo Alves Carneiro, Eliomar Alves
Carneiro, Odaildo José de Carvalho, INDETEP – Instituto Nacional
de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa, SENSO Assessoria
e Planejamento Ltda e IADI - Instituto de Apoio e Desenvolvimento
Intersetorial.
Apresentaram justificativas, os seguintes responsáveis: Elysama
da Silva Coelho (fls. 1357/1391), José Silvério Barbosa (fls.
1403/1437), Maura Benísio de Carvalho (fls.1439/1473), Clério Dias
Pereira (fls. 1475/1509) , todas de igual teor e Gualimp - Assessoria
e Consultoria (fls. 1395/1401).
Após análise da defesa a área técnica, através da ITC n° 3531/2013,
opinou no seguinte sentido:
“2.1 Por todo o exposto e com base no art. 95, inciso II c/c art. 99,
§ 2º, ambos da Lei Complementar Estadual 621/201223, sugere-se
que seja reconhecida a PROCEDENCIA da presente Representação,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
1.2 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO PÚBLICO
(item 3.3 da ITI nº 768/2012)
Responsáveis:
Ø Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Ø Eliomar Alves Carneiro –Secretário Municipal de Administração
e Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Ø Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Clério Dias Pereira –Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Instituto de Apoioe Desenvolvimento Intersetorial –IADI.
1.3 FRAUDE NOS EXPEDIENTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
CONVITE N. 003/2010 QUE ORIGINOU O CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL N. 001/2010 (item 3.2 da ITI nº 768/2012)
Responsáveis:
Ø Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Ø MauraBenício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Odaildo José de Carvalho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø Elysama da Silva Coelho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø José Silvério Barbosa –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial –IADI;
Ø GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Ø Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
Ø SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
2.2 Isto posto e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV24,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
2.2.1. ACOLHER as razões de justificativas da Sr.ª Maura Benício
de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação –
CPL e Membro da Comissão de Coordenação e Acompanhamento
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do Concurso Público; da Sr.ª Elysama da Silva Coelho – Membro
da Comissão Permanente de Licitação - CPL; e do Sr. José Silvério
Barbosa – Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
afastando especificamente a suposta irregularidade apontada no
item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.2. REJEITAR as razões de justificativas da Sr.ª Maura Benício
de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação –
CPL e Membro da Comissão de Coordenação e Acompanhamento
do Concurso Público; e do Sr. Clério Dias Pereira – Secretário
Municipal de Finanças e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público em razão da irregularidade
disposta no item 1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa individual aos responsáveis (Eduardo Alves
Carneiro - revel, Eliomar Alves Carneiro - revel, Maura Benísio de
Carvalho, Clério Dias Pereira e Instituto de Apoio e Desenvolvimento
Intersetorial – IADI - revel) com amparo no art. 62 n/f do art. 96,
inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/9325, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época
dos fatos apurados;
2.2.3. REJEITAR as razões de justificativas da Sr.ª Maura Benício
de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação –
CPL e Membro da Comissão de Coordenação e Acompanhamento
do Concurso Público; da Sr.ª Elysama da Silva Coelho – Membro
da Comissão Permanente de Licitação – CPL; do Sr. José Silvério
Barbosa – Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL e de
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda. em razão da irregularidade
disposta no item 1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa individual aos responsáveis (Eduardo Alves
Carneiro - revel, Eliomar Alves Carneiro - revel, Maura Benísio
de Carvalho, Odaildo José de Carvalho - revel, Elysama da Silva
Coelho, José Silvério Barbosa, Instituto de Apoio e Desenvolvimento
Intersetorial – IADI – revel, GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.,
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
– INDETEP - revel, e SENSO Assessoria e Planejamento Ltda. revel) com amparo no art. 62 n/f do art. 96, inciso II, ambos da
Lei Complementar Estadual nº 32/9326, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
2.2.4 DETERMINAR ao atual administrador da Prefeitura Municipal
de Mantenópolis que anule o Convite n. 003/10, o Contrato
Administrativo n. 060/10 e o Concurso Público n. 001/10,
procedendo-se à devolução de todos os valores pagos a título de taxa
de inscrição, com amparo no artigo 71, inciso IX, da Constituição
Federal27, e no art. 1º, inciso XVI, da LC 621/201228;
2.2.5 DECLARAR a inidoneidade para participar de licitação ou
contratar, por até cinco anos, com administração pública estadual
e municipal, com fulcro nos artigos 1º, inciso XXXI, e 140 da
Lei Complementar Estadual n. 621/12, das seguintes pessoas
jurídicas: Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial –
IADI, GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda., Instituto Nacional
de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa – INDETEP e SENSO
Assessoria e Planejamento Ltda.;
2.2.6 REVOGAR a cautelar que determinou a abstenção de se
homologar o resultado do Concurso Público n. 001/10, ou de realizar
nomeações dele decorrentes, Decisão TC-2785/2012, de 19.06.12;
2.2.7 INDEFERIR pedidos de produção de prova testemunhal, feitos
por Elysama da Silva Coelho, Maura Benísio de Carvalho, José
Silvério Barbosa e Clério Dias Pereira, ante a ausência de previsão
legal na LC 621/12;
2.2.8 DEFERIR pedidos de sustentação oral, feitos por Elysama da
Silva Coelho, Maura Benísio de Carvalho, José Silvério Barbosa e
Clério Dias Pereira, notificando-os oportunamente, com fulcro no
artigo 61, parágrafo único, da LC 621/12;
2.2.9 ENCAMINHAR cópia da presente Instrução Técnica Conclusiva
ao Ministério Público Estadual para as providências que entender
cabíveis, haja vista os autos conterem matéria de sua competência;
2.2.10 ENCAMINHAR cópia da presente Instrução Técnica Conclusiva
à Controladoria Geral da União - CGU, haja vista a análise
responsabilizar entidades qualificadas como OSCIPs pelo Ministério
da Justiça, para as providências que entender adequadas; e
2.2.11 CIENTIFICAR o representante acerca da Decisão proferida,
conforme previsto no artigo 307, § 7º, do Anexo Único da Resolução
TC n. 261/13.”
O Ministério Publicou Especial de Contas se manifestou às fls.
1613/1617 (Parecer PPJC n° 3304/2014), acatando a análise
conclusiva da área técnica.
É o relatório. Segue o VOTO.
II - DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
Preliminarmente, insta destacar que o Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo já se manifestou, também em sede de reexame
necessário, na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
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do Estado do Espírito Santo, que versou a respeito do tema ora
debatido e determinou a anulação do Concurso n° 001/2010 da
Prefeitura de Mantenópolis e demais atos decorrentes, conforme se
observa das ementas abaixo transcritas:
Processo 031.10.000758-7, Juiz: LINDEMBERG JOSE NUNES:
Passo então à análise das irregularidades, sob os registros de que a
numeração seguida dos itens é a utilizada na ITC.
1.1 Contratação irregular de pessoa jurídica sem habilitação jurídica
e técnica para a realização de concurso público.
Ø Infringências: artigo 22, § 3º, da Lei n. 8.666/93
De acordo com a equipe de auditoria a empresa IADE – Instituto
de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial, contratada para realizar
o Concurso n° 007/2010 da Prefeitura, não possuía habilitação
e qualificação técnica para realizar o objeto uma vez que tinha
como atividade principal “Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques
Nacionais, Reservas Ecológicas e Áreas de Proteção.”
As defesas alegam que não prospera a irregularidade uma vez
que constam do rol de finalidades da contratada a realização de
concursos públicos e processo seletivo simplificado (CNAE 74.901-99).
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC),
na ITC n° 3531/2013 e o MPEC opinam pelo afastamento da
irregularidade uma vez que de fato a entidade possuiu registrada
em suas finalidades a realização de concursos públicos.
Diante do exposto, corroborando com a área técnica e o MPEC,
afasto a irregularidade.
1.2 Indícios de irregularidades no concurso público – nepotismo e
consequente afronta ao princípio da impessoalidade e moralidade.
Ø Infringências: artigo 37, caput, da CF/884.
Responsáveis:
Ø Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Ø Eliomar Alves Carneiro –Secretário Municipal de Administração
e Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Ø Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Clério Dias Pereira –Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI.
A equipe de auditoria identificou que o resultado final do concurso
foi homologado pelo Chefe do Executivo Municipal sem que os
candidatos soubessem a nota oficial que obtiveram no certame, pois
só havia informação do número e da classificação do candidato.
Sinaliza também a ocorrência de nepotismo haja vista a nomeação
de Odaildo José de Carvalho (membro da CPL), que é marido de
Maura Benísio de Carvalho (membro da comissão do concurso),
além da nomeação do cunhado e sobrinha desta, Paulo Luiz Benísio
e Juliana BenIsin, respectivamente. Também fora aprovada Elysama
da Silva Coelho (membro da CPL) e suas irmãs Diane da Silva Coelho
e Joelma Aparecida Coelho.
A área técnica registra ainda que houve, conforme a decisão da Ação
Civil Pública acostada aos autos, aprovação de candidatos que são
parentes até o terceiro grau de vereadores eleitos e no exercício do
mandato.
As defesas arguem que coube à entidade contratada para realizar o
concurso elaborar as provas e fazer guarda de todos os documentos
referentes ao procedimento, sendo também sua responsabilidade
a correção e a análises de possíveis recursos. As comissões
constituídas pelo Município não tiveram contato com as provas, de
modo que restaria comprovado que não houve favorecimentos nem
afronta ao princípio da impessoalidade.
Alegam ainda que Mantenópolis é uma cidade pequena e de poucos
habitantes, de forma que seria impossível não haver participação
e aprovação de candidatos com vínculos de parentesco com
funcionários ou vereadores do Município, sendo certo também que
houve parentes não aprovados, bem como parentes de opositores
partidários do Prefeito e de vereadores que foram aprovados.
Ademais, não restaria comprovada existência de enriquecimento
ilícito ou de conduta dolosa dos membros das comissões, nem
prejuízo ao erário.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 3531/2013, ressalta que, conforme decisão judicial proferida
nos autos do processo 0000758-38.2010.8.08.0031 TJES – e em
reexame necessário, de fato o resultado final obtido pelos candidatos
somente foi publicado após o Município ser instado judicialmente,
em afronta ao princípio da publicidade e legalidade.
Houve também afronta aos princípios da moralidade no que diz
respeito à nomeação de candidatos com relação de parentesco com
membros das comissões, vereadores, conforme apuração do NEC
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abaixo:
Comissão Permanente de Licitação
Elysama da Silva Coelho – Secretária:
Elysama da Silva Coelho foi aprovada;
Diane da Silva Coelho – Irmã; e
Joelma Aparecida Coelho – Irmã.
Odaildo José de Carvalho – Membro:
Odaildo José de Carvalho foi aprovado
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público
Maura Benísio de Carvalho – Membro:
Odaildo José de Carvalho – marido;
Paulo Benísio – cunhado;
Juliana Belsin – sobrinha
A área técnica chega à conclusão de que o concurso público
n. 001/2010 foi fraudado e que e que todos os agentes e a
instituição relacionada atuaram diretamente, em conluio, para a
concretização da fraude, seja vazando informações ou atuando para
que, descumprindo dispositivo contratual em sentido contrário, o
resultado com os nomes dos candidatos e suas notas não fossem
conhecidos.
Opina que tendo em vista a conduta dos responsáveis poder ser
enquadrada como criminosa que seja remetida cópia da decisão
deva ser enviada ao Ministério Público Estadual e à Controladoria
Geral da União, para as providências que entenderem cabíveis.
Pois bem.
É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que é irregular
que membros de comissão tenham relação de parentesco com
candidatos ao concurso, contrariando os princípios constitucionais
da moralidade e da impessoalidade, consubstanciando violação ao
disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL.
CONCURSO PÚBLICO. PESSOAL TEMPORÁRIO. ANULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MORALIDADE. PARENTESCO. VEDAÇÃO
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que
denegou a segurança ao writ que visa extirpar do mundo jurídico a
Portaria SESAPI/GAB 176/2009, que anulou processo seletivo para
pessoal temporário na Administração Pública Estadual. A motivação
do ato administrativo atacado estava cingida à aplicação do princípio
da moralidade administrativa e ao parágrafo único do art. 138, da
Lei Complementar Estadual n. 13/94.
2. Argumenta-se no recurso ordinário que deve ser anulada a Portaria,
já que a relação de parentesco não seria suficiente para macular o
certame em questão; considera-se que somente a comprovação de
favorecimento poderia ensejar a nulidade do mesmo.
3. Não existe omissão no acórdão recorrido, que deslindou
suficientemente a querela jurídica, aplicando o direito vigente aos
fatos analisados. A alegada infração ao art. 93, IX, da Constituição
Federal, não deve ser acolhida.
4. É correta a aplicação do art. 37, caput, da Constituição Federal
para coibir - com base em fatos devidamente comprovados - que
havia relação de parentesco entre candidato aprovado e membro da
comissão examinadora; ademais, no caso concreto, a conduta do
examinador em manter-se na banca é expressamente vedada pela
legislação estadual, ao teor do parágrafo único do art. 138 da Lei
Complementar Estadual n. 13/94.
Recurso ordinário improvido.
(RMS 36.006/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, STJ, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011)
A Administração Pública não pode atuar com o fim de prejudicar ou
beneficiar pessoas determinadas, devendo visar sempre o interesse
público e proporcionar igualdade de oportunidades para todos os
interessados que preencham os requisitos legais, ainda que se trate
de processo seletivo simplificado.
Nesse passo, confirmada a relação de parentesco, tal fato torna
necessária, por si só, a anulação do concurso, por afronta aos
princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade.
No processo judicial supracitado, após análise dos mesmos fatos
apurados nesta Auditoria Extraordinária, houve julgamento pela
procedência do pedido inicial, determinação de anulação do Concurso
Público n° 001/2010 realizado pelo Município de Mantenópolis,
declarando sem efeito todos os atos praticados naquele certame,
bem como os atos administrativos realizados em razão do mesmo.
Desta feita, entendo mitigada a possibilidade desta Corte de Contas
de adotar medidas no sentido de anular o concurso, uma vez que tal
medida já fora determinada pelo Poder Judiciário.
Entendo, entretanto que, como está claramente caracterizada uma
das mais graves ilegalidades e afronta aos princípios constitucionais
no âmbito da Administração Pública, qual seja, a fraude na realização
de concurso público, cujas consequências, financeiras, inclusive,
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geram impactos e são suportadas pelos entes por várias décadas,
é necessária a adoção de outras medidas por parte desta Corte de
Contas.
Neste contexto, além da responsabilização pelas irregularidades
praticadas que enseja aplicação de sanção de multa legalmente
prevista, resta também, nos termos previstos pelo art. 392,
RITCCES, dada a gravidade da infração cometida pelos
responsáveis, à aplicação da pena de inabilitação para o exercício
do cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 05
(cinco) anos, aos senhores: Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro –Secretário Municipal de Administração
e Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento
do Concurso Público; Maura Benício de Carvalho –Presidente da
Comissão Permanente de Licitação –CPL e Membro da Comissão de
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público e Clério Dias
Pereira –Secretário Municipal de Finanças e Membro da Comissão
de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público, devendo
a autoridade competente ser comunicada para fins de cumprimento
desta medida.
Cabe ainda recomendação ao atual Chefe do Poder Executivo que se
abstenha de nomear servidores para integrar comissões de licitação
ou de acompanhamento de concurso, que por ventura possam ter
diretamente, ou por intermédio de seus parentes, interesse na
participação de futuros concursos públicos a serem promovidos pela
Prefeitura.
Acolho a sugestão da área técnica para encaminhamento de cópia
da decisão ao Ministério Público Estadual e à Controladoria Geral da
União a fim de que adotem as medidas que entenderem cabíveis.
1.3 Fraude nos expedientes do procedimento licitatório Convite n.
003/2010, que originou o concurso público municipal n. 001/2010.
Ø Infringência: artigo 23, inciso II, alínea “a”10 e subsunção a
condutas ilícitas tipificadas nos artigos 9011 e 9312 da Lei n.
8.666/93.
Responsáveis:
Ø Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro - Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Ø MauraBenício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Ø Odaildo José de Carvalho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø Elysama da Silva Coelho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø José Silvério Barbosa –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Ø Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial –IADI;
Ø GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Ø Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
Ø SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
A equipe de auditoria identificou que houve simulação na licitação na
modalidade convite para a contratação da empresa responsável pela
realização do concurso público, especialmente no que diz respeito
aos valores das propostas das três empresas participantes, sem que
houvesse questionamento por partes da Administração.
Outra irregularidade apontada diz respeito à constituição da empresa
contratada que se deu em 07/12/2009 e os procedimentos para
contratação terem se iniciado em 23/12/2009, o que demonstraria
a fraude na contratação uma vez que a empresa somente teria se
constituído para esse fim.
Ademais, a empresa contratada forneceu como endereço um local
em que havia diversas outras empresas sediadas, o que reforçaria
a tese da simulação, pois dessa forma há facilidade para que as
empresas sejam dissolvidas sem que respondam por atos lesivos
praticados.
A equipe concluiu com a indicação de possibilidade de imputação de
débito no valor de R$ 78.890,00 (setenta e oito mil e oitocentos e
noventa reais), correspondente a 39.299,59 VRTE.
A defesa alega que os valores contratados estão dentro do valor de
mercado e do valor estimado a escolha da modalidade convite se
mostrou totalmente pertinente.
Entende que a empresa vencedora preenchia os requisitos para
participar do certame, pois estava regularmente constituída e
possuía dentre suas finalidades a realização de concursos públicos
e processos seletivos.
Aponta também que não há exigência legal de período prévio de
constituição societária para participar de licitações, motivo pelo qual
não poderia a comissão impedir a participação de uma empresa
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por este fato. Isso aponta mais uma vez que não existe prova
da conduta irregular dos membros da comissão de licitação e da
comissão do concurso.
Do mesmo modo não há exigência quanto ao endereço da empresa
participante de verificação in loco. Além disso, se tratava de
endereço provisório, como consta no estatuto social, sendo provável
que a empresa pudesse se deslocar para outra localidade.
A empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria aduz que apenas
participou tanto da fase interna quanto da fase externa do processo
licitatório, pois foi convidada pela Administração Municipal para
apresentar suas propostas. Todavia não se sagrou vencedora por ter
apresentado valores superiores a outros participantes.
Alega que é impossível que a empresa representada tenha
influenciado na escolha da modalidade licitatória que foi utilizada
pela municipalidade, uma vez que se tratava da fase interna do
procedimento licitatório.
Destaca que o valor inicialmente cotado para a fase interna não
vincula a empresa, o que somente se daria após, na fase externa;
que não houve superfaturamento ou mesmo preço inexequível.
Frisa ainda que a empresa vencedora do certame não apresentou
preço na fase interna da licitação, o que também afasta qualquer
suposição de vínculo entre a representada, os licitantes e os
servidores responsáveis pela licitação.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 3531/2013, ressalta que não havia registro do envio da
solicitação de cotação por parte da Prefeitura, logo as instituições
que cotaram preços não tinham conhecimento sequer das etapas do
concurso, o que consequentemente gera estranheza na coincidência
da cotação dos preços, levando à conclusão de simulação da cotação
realizada.
Apurou o NEC que o endereço atualizado da contratada IADI era o
mesmo apresentado, à época da licitação, pela empresa SENSO,
que foi excluída do processo licitatório por apresentar o maior valor
coletado. Do mesmo modo identificou que dois dos sócios da IADI,
Wyston Motta Scolforo e Paulo de Tarso Barbosa, eram também
os únicos sócios da SENSO, segundo dados da JUCEES, o que
demostraria a relação entre as empresas.
Destacou que não haveria motivo pelo qual a Administração
Municipal convidar a empresa participante da licitação, a INDETEP
uma vez que não há registro que a mesma tenha realizado qualquer
concurso público.
Verificou-se que os instrumentos de constituição da IADI e da
INDETEP são similares, com vários trechos em comum, o que
indica que tiveram a mesma origem e, portanto patente a ligação
entre as duas empresas, e o consequente conhecimento acerca das
propostas apresentadas e do virtual vencedor.
Consultando a rede mundial de computadores a área técnica
identificou que 31 (trinta e uma) instituições estariam localizadas
no endereço da IADI (Avenida Carlos Moreira Lima, 453, Bento
Ferreira, Vitória-ES), pois na verdade se tratava de uma locação de
escritório virtual.
O NEC descarta que o fato da constituição da IADI ter se dado
apenas alguns dias antes do início do procedimento licitatório possa,
por si só, ser considerado indicativo de conluio.
Quanto às responsabilidades, o NEC conclui que, com relação
às instituições e aos integrantes da CPL, houve conluio, para a
concretização da fraude, seja arregimentando empresas, vazando
informações ou atuando em conjunto para produzir a simulação de
procedimento licitatório.
Sugere o afastamento da responsabilidade de Eliomar Alves
Carneiro – Secretário Municipal de Administração à época, este
apenas solicitou o concurso, não havendo outros registros de que
tenha atuado em momento posterior, de forma a colaborar para a
concretização da fraude ao procedimento licitatório.
Sugere que seja mantida a responsabilidade de Eduardo Alves
Carneiro – Prefeito Municipal à época, ao menos culposamente, pois
o mesmo homologou o procedimento licitatório fraudulento e firmou
o Contrato n. 060/2010 com a empresa vencedora, na mesma data.
Muito embora tenha, ao homologar o procedimento, possivelmente
se amparado no Parecer Jurídico que opinava pela homologação do
procedimento.
Quanto ao ressarcimento da integralidade do valor pago à
contratada, R$ 78.890,00 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa
reais), entende que em decorrência da anulação da licitação, o único
dano ao erário a ressarcir seria a parcela de lucro da contratada, e
não a integralidade dos valores pagos.
Responsáveis por este dano, portanto, seriam os agentes que
atuaram para que a fraude ao concurso público se concretizasse,
a saber: Eduardo Alves Carneiro, Eliomar Alves Carneiro, Maura
Benício de Carvalho, Clério Dias Pereira e Instituto de Apoio e
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Desenvolvimento Intersetorial – IADI.
Todavia, como a estes agentes não foi imputado ressarcimento na
Instrução Inicial, por conta da imprestabilidade do concurso público
efetivado, não seria possível se inovar neste aspecto em sede de
conclusão.
Aos demais responsáveis apenas pela fraude à licitação, não se
poderia também impor responsabilidade por ressarcimento, já que
não deram, com suas atitudes, causa ao dano ao erário em análise.
Opina ao final também pela declaração de inidoneidade dos licitantes
para participar de licitações ou contratar com a administração
pública estadual e municipal, e tendo em vista que a conduta
dos responsáveis poder ser enquadrada como criminosa que seja
remetida cópia da decisão deva ser enviada ao Ministério Público
Estadual e à Controladoria Geral da União, para as providências que
entenderem cabíveis.
Pois bem.
Conforme já explanado neste voto, a presente irregularidade fora
constatada e comprovada também em âmbito judicial, robustecida
pela instrução da área técnica desta Corte de Contas.
Entendo, portanto, claramente caracterizada uma das mais graves
ilegalidades e afronta aos princípios constitucionais no âmbito da
Administração Pública, qual seja, a fraude na realização de concurso
público cujas consequências, financeiras, inclusive, geram impactos
e são suportadas pelos entes por várias décadas.
Por estas razões, atribuo responsabilidade pelo ressarcimento dos
valores gastos na contratação da empresa realizadora do concurso,
no montante de R$78.890,00 (setenta e oito mil, oitocentos e
noventa reais) e consequente aplicação de multa, a todos os
envolvidos no processo de contratação fraudulenta: o Chefe do
Poder Executivo Municipal, os integrantes da CPL e as instituições/
empresas participantes do certame, em razão do conluio, sem o
qual não se caracterizaria a fraude.
Nos termos previstos pelo art. 392, RITCCES, dada a gravidade da
infração cometida pelos responsáveis, voto para aplicação da pena
de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função
de confiança pelo prazo de 05 (cinco) anos, aos senhores: Eduardo
Alves Carneiro – Prefeito; Maura Benício de Carvalho – Presidente
da Comissão Permanente de Licitação – CPL e Membro da Comissão
de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público; Odaildo
José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de Licitação
–CPL; Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e José Silvério Barbosa – Membro da Comissão
Permanente de Licitação –CPL; devendo a autoridade competente
ser comunicada para fins de cumprimento desta medida.
Aplico, ainda, às instituições/empresas que participaram do
certame: GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda; Instituto Nacional
de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa –INDETEP; SENSO
Assessoria e Planejamento Ltda, a declaração de inidoneidade para
participar de licitações ou contratar com a Administração Pública
Estadual e Municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 393, do RITCCES. Cabendo aos órgãos competentes a
comunicação para fins de registro da penalidade.
Entendo oportuno o afastamento da responsabilidade do Sr Eliomar
Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração à época,
uma vez que não lhe pode ser atribuída conduta que tenha nexo
exclusivamente com a irregularidade analisada neste item.
Acolho a sugestão da área técnica para encaminhamento de cópia
da decisão ao Ministério Público Estadual e à Controladoria Geral da
União a fim adotem as medidas que entenderem cabíveis.
1.4. Convocação de Candidatos Supostamente Aprovados, pelo
Número de Inscrição
Ø Infringência: artigo 37, caput, da CF/88 (Princípios da Publicidade
e da Moralidade)
De acordo com a área técnica houve afronta aos princípios
constitucionais da Publicidade e da Moralidade, insculpidos no art.
37, caput da CRFB/88, pois os candidatos supostamente aprovados
no certame foram convocados mediante o número de inscrição,
ao invés de serem convocados por nome, conforme melhor
entendimento.
A defesa alega que a relação dos candidatos aprovados e reprovados
foi devidamente publicada nos sites e no quadro de avisos
informados no edital, sendo que o próprio edital não obrigava a
divulgação dos nomes, de modo que a divulgação da inscrição já
seria suficiente, não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao
princípio da publicidade.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 3531/2013, conclui que esta infração encontra-se absorvida
pela anterior, devendo ser afastada.
Corroboro o entendimento da equipe técnica de que o assunto foi
englobado pelos itens anteriores.
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III - CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
divergindo parcialmente do entendimento da área técnica, do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado
adote a seguinte decisão:
A) pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO apresentada
diante da constatação das seguintes irregularidades, conforme ITC
n° 3531/2013 praticadas pelos responsáveis:
1.2 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO PÚBLICO
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira –Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Instituto de Apoioe Desenvolvimento Intersetorial –IADI.
1.3 FRAUDE NOS EXPEDIENTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
CONVITE N. 003/2010 QUE ORIGINOU O CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL N. 001/2010
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
Aplicando-lhes multa individual de 10.000 VRTE’s (dez mil unidades
de Valor de Referência do Tesouro Estadual), dosada na forma dos
artigos 62 e 96, da Lei Complementar Estadual 32/93 e art. 166, da
Resolução TC 182/2002, inciso I, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
CONVERTER, os presentes autos em tomada de contas especial na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, tendo
em vista que a irregularidade do item 1.3, da ITC n° 3531/2013
implicou dano, condenando solidariamente os responsáveis abaixo
relacionados a ressarcir ao erário municipal o valor de R$78.890,00
(setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais), equivalente a
39.299,59 VRTE’s, em razão do conluio para concretização da fraude
no procedimento licitatório para contratação da instituição/empresa
para realização do concurso público.
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
DECLARAR A INIDONEIDADE das empresas/instituições: Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI; GUALIMP Assessoria
e Consultoria Ltda.; Instituto Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico e de Pesquisa –INDETEP e SENSO Assessoria e
Planejamento Ltda, para participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública Estadual e Municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, em consequência da irregularidade apontada no item 1.3 da
ITC n° 3531/2013;
ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA:
Da Sr.ª Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação
e Acompanhamento do Concurso Público; da Sr.ª Elysama da Silva
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Coelho – Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL; e
do Sr. José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, afastando especificamente a suposta irregularidade
apontada no item 1.1 da ITC n° 3531/2013;
Do Sr. Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração
à época, afastando especificamente a suposta irregularidade
apontada no item 1.3 da ITC n° 3531/2013;
COMUNICAR o Ministério Público Estadual e a Controladoria Geral
da União encaminhamento de cópia da decisão decorrente, a fim
adotem as medidas que entenderem cabíveis.
DETERMINAR ao atual Chefe do Poder Executivo que ao nomear os
membros de Comissão de Acompanhamento de Concurso Público,
somente o faça mediante firmação de Termo de Compromisso
pelo membro de que, ao tomar ciência de inscrição de parentes no
certame, declarará imediatamente seu impedimento, solicitando a
sua substituição na Comissão.
ENCAMINHAR à análise do Plenário desta Corte de Contas a aplicação
da PENA DE INABILITAÇÃO para o exercício do cargo em comissão ou
função de confiança, nos termos previstos pelo art. 392, RITCCES,
dada a gravidade da infração cometida pelos responsáveis abaixo
relacionados em razão das irregularidades apontadas nos itens 1.2
e 1.3, da ITC n° 3531/2013:
Eduardo Alves Carneiro –Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro –Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho –Presidente da Comissão Permanente
de Licitação –CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público; Clério Dias Pereira –
Secretário Municipal de Finanças e Membro da Comissão de
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público,.
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho –Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa–Membro da Comissão Permanente de Licitação
–CPL;
Dê-se ciência da presente Decisão aos interessados, bem como ao
Governo do Estado do Espírito Santo e à Prefeitura de Mantenópolis,
no que diz respeito ao registro da Declaração de Inidoneidade das
empresas/instituições julgadas no presente.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1733/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze
de fevereiro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Dar procedência parcial a presente Representação, tendo em
vista a constatação das seguintes irregularidades apontadas pela
ITC nº 3531/2013:
a) ITEM 1.2 - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO
PÚBLICO
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira – Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
b) ITEM 1.3 - FRAUDE NOS EXPEDIENTES DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO CONVITE N. 003/2010 QUE ORIGINOU O CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPAL N. 001/2010
Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;

www.tce.es.gov.br

Página 92

Segunda-feira, 9 de março de 2015
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
2. Aplicar multa individual de 10.000 VRTE aos responsáveis, nos
termos dos artigos 62 e 96 da Lei Complementar Estadual nº
32/1993 e artigo 166 da Resolução TC 182/2002, inciso I, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época
dos fatos;
3. Converter os presentes autos em Tomadas de Contas Especial,
nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, tendo em vista a irregularidade apontada no item 1.3
da ITC nº 3531/2013, que implicou dano ao erário, condenando
solidariamente os responsáveis abaixo relacionados ao ressarcimento
no valor de R$ 78.890,00 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa
reais), equivalente a 39.299,59 VRTE, em razão do conluio para
concretização da fraude no procedimento licitatório para contratação
da instituição/empresa para realização de concurso público:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI;
GUALIMP Assessoria e Consultoria Ltda.;
Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa
–INDETEP;
SENSO Assessoria e Planejamento Ltda.
4. Declarar a inidoneidade das empresas/instituições: Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI; GUALIMP Assessoria
e Consultoria Ltda.; Instituto Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico e de Pesquisa –INDETEP e SENSO Assessoria e
Planejamento Ltda, para participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública Estadual e Municipal pelo prazo de 05 (cinco)
anos, em consequência da irregularidade apontada no item 1.3 da
ITC n° 3531/2013;
5. Encaminhar ao Ministério Público Estadual e à Controladoria Geral
da União cópias dessa decisão, a fim de comunicá-los, para que
adotem as medidas que entenderem cabíveis;
6. Determinar ao atual Chefe do Poder Executivo que, ao nomear os
membros de Comissão de Acompanhamento de Concurso Público,
somente o faça mediante firmação de Termo de Compromisso
pelo membro, no sentido de que, ao tomar ciência de inscrição de
parentes no certame, declare imediatamente seu impedimento,
solicitando a sua substituição na Comissão;
7. Encaminhar para análise do Plenário desta Corte de Contas a
aplicação da pena de inabilitação para o exercício do cargo em
comissão ou função de confiança, nos termos previstos pelo artigo
392 do Regimento Interno, com a devida urgência, dada a gravidade
da infração cometida pelos responsáveis abaixo relacionados em
razão das irregularidades apontadas nos itens 1.2 e 1.3 da ITC n°
3531/2013:
Eduardo Alves Carneiro – Prefeito;
Eliomar Alves Carneiro – Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Concurso Público;
Maura Benício de Carvalho – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação – CPL e Membro da Comissão de Coordenação e
Acompanhamento do Concurso Público;
Clério Dias Pereira – Secretário Municipal de Finanças e Membro da
Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público;
Odaildo José de Carvalho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;?
Elysama da Silva Coelho – Membro da Comissão Permanente de
Licitação –CPL;
José Silvério Barbosa–Membro da Comissão Permanente de
Licitação – CPL;
8. Dar ciência da presente Decisão aos interessados, bem como ao
Governo do Estado do Espírito Santo e à Prefeitura de Mantenópolis,
no que diz respeito ao registro da Declaração de Inidoneidade das
empresas/instituições julgadas no presente;
9. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
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454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira convocada
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, 11 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
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

[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-79/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-7525/2012
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO CALÇADO
ASSUNTO
- REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MANOEL PAULO PIMENTEL DA SILVEIRA
RESPONSÁVEL - JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Versa a presente documentação sobre Ofício CMSJC/Of. Nº 405/2010
encaminhada a este Tribunal pelo Sr. Manoel Paulo Pimentel da
Silveira – Presidente da Câmara Municipal de São José Calçado,
dando ciência a este Tribunal de Contas sobre o Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ), visando apurar diversos
procedimentos licitatórios – CPI da Licitação – e solicitando que seja
realizada auditoria especial nos procedimentos licitatórios apurados
pela CPI.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO elabora Manifestação
Técnica Preliminar MTP 677/2014, fls. 1.553 a 1.557, constatando
juntamente com a Secretaria Geral de Controle Externo – Segex,
um rol extenso de processos ( esse incluso ) que, em face do longo
tempo decorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos
procedimentos essenciais de auditoria, a inexistência de notificação/
citações e outros aspectos afins, podem suscitar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas.
Diante desse panorama, opina, com fundamento no princípio
da eficiência ( art. 37 CF/1988 ) e no interesse público, 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 selecionados, com a anuência do Ministério Público de
Contas, conforme art. 207, inc. III do RITCEES, o arquivamento do
mesmo, sem prejuízo de futura apuração de dano, na hipótese de
serem trazidas evidências de lesão ao erário.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 5837/2014
, fls. 1.564 a 1.570, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano
Vieira, discorda da Área Técnica, ressaltando principalmente, que o
poder-dever competente à Administração Pública, para ser exercido
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em benefício da coletividade, é irrenunciável.
Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas seja o feito chamado
à ordem para determinar a baixa dos autos à 4ª Secretaria de
Controle Externo para instrução técnica quanto aos requisitos de
admissibilidade da representação, devendo os autos retornar a esta
Procuradoria para nova manifestação, previamente ao julgamento,
caso a proposição seja pelo arquivamento dos autos.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA:
AUDITORIA
ESPECIAL.
APURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS – CPI DA LICITAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
VOTO
Ressaltou o Douto Procurador de Contas que o poder-dever
competente à Administração Pública, para ser exercido em benefício
da coletividade, é irrenunciável.
Eu acrescentaria que o referido exercício deve ser perseguido com a
possibilidade de sucesso, do contrário, estaremos comprometendo
mais ainda o erário, ao invés de objetivar a sua recomposição.
Destaquei e grifei os seguintes trechos da Manifestação da Área
Técnica :
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;
Cabe, ainda, a reflexão de 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.
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.
A meu sentir, a limitação de nossa capacidade de fiscalização não
deixa outra alternativa a não ser optar por alternativas com mais
possibilidade de sucesso.
Não estamos renunciando ao nosso dever constitucionalmente
estabelecido, e sim, procurando ser mais eficazes em nossa
missão.
Destaco por fim, que a referida sugestão da Área Técnica já foi
acolhida pelo Ministério Público de Contas e o Plenário desta Corte
de Contas, no Processo TC 7700/2007 da Prefeitura Municipal de
Itaguaçu.
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
integralmente com a Área Técnica e discordando do Ministério Público
de Contas, VOTO pela dispensa da realização dos procedimentos
de fiscalização nas contratações referentes a obras e serviços de
engenharia, constantes do objeto deste processo, e consequente
arquivamento dos presentes autos.
É como VOTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS :
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Art. 207 – Ao apreciar processo relativo à fiscalização, o Relator ou
o Tribunal :
(......)
III – determinará, ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal,
o arquivamento do processo quando não apurada transgressão
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, ressalvado o caso de o
relator integrar processo de tomada ou prestação de contas;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7525/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar
a realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações
referentes a obras e serviços de engenharia, constantes do objeto
deste processo, arquivando os presentes autos, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição
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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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-80/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-1450/2011
JURISDICIONADO
- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VARGEM ALTA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
EXERCÍCIO/2010
RESPONSÁVEL - JULIMAR DEBONA SARTÓRI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2010 – 1) REGULAR COM RESSALVA – 2) DETERMINAÇÃO –
3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta,
referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do
Senhor Julimar Debona Sartóri.
Efetuado o Relatório Técnico Contábil RTC n° 90/2012, fls. 146 a
166, a 6ª Secretaria de Controle Externo ressaltou os seguintes
aspectos e indícios de irregularidades :
Aspectos
- A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal em 17 de
março de 2011, tempestivamente, por meio do ofício SAAE-VAL nº
009/2011, sendo protocolizada sob nº 002526 (fl.01) e devidamente
assinada pelo gestor e contabilista responsável Sra. Ernestina Maria
Machado Pin, CRC 006990/0-4.
- Confrontando-se a Receita Prevista ( R$ 787.342,00 ) com a
Receita Arrecadada ( R$ 625.715,98 ) constata-se que houve um
Déficit na Arrecadação da ordem de R$ 161.626,02.
- Confrontando-se os Créditos Orçamentários e Suplementares
( R$ 625.715,98 ) com a Despesa Executada ( R$ 595.079,16 )
constata-se que houve um Superávit Orçamentário da ordem de R$
30.636,82.
- Confrontando-se a Despesa Fixada ( R$ 787.584,00 ) com a
Despesa Executada ( R$ 595.079,16 ) constata-se que houve uma
economia orçamentária da ordem de R$ 192.504,84.
- O Balanço Financeiro apresenta um saldo Disponível para o
Exercício seguinte apresentado da ordem de R$ 123.364,91, com
eventual inconsistência da ordem de R$ 1.496,38, fls. 155.
- O exercício de 2010 apresentou um resultado econômico positivo
de R$ 94.740,72 e um resultado acumulado, Ativo Real Líquido, da
ordem de R$ 729.067,87.
- Confrontando o Ativo Financeiro ( R$ 216.239,47 ) com o Passivo
Financeiro ( R$ 7.326,49 ) constata-se um superávit financeiro da
ordem de R$ 208.912,98, com eventual inconsistência da ordem de
R$ 1.496,38, fls. 155.
Indicativos de irregularidades:
3.3. Resultado da execução
Base Legal: Art. 105, inciso III, alínea “c”, da Resolução TC nº
182/02 (alterada pela Resolução TC nº 217/07).
5.1.2.2. Outros créditos a receber.
Base Legal: Art. 89 da Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº. 1.132/08.
5.1.3. Ativo Permanente
Base legal: §§ 1º e 2º do art. 105 da Lei nº 4.320/64. Portaria STN
nº 448/02.
Conclui o presente relatório opinando pela CITAÇÃO do gestor para
apresentar justificativas e/ou documentos necessários à elucidação
das supostas divergências, nos termos das supostas divergências.
A mesma Secretaria elabora Instrução Técnica Inicial ITI nº
280/2012, fls. 168, no mesmo sentido.
Decide o Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão
Preliminar TC 329/2012, fls. 175, nos termos do voto do Relator, fls.
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174, proceder a citação do responsável, conforme Termo de Citação
nº 760/2012, fls. 176.
Devidamente citado, o gestor apresenta suas justificativas e
encaminha documentos às fls. 179 a 198.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elabora Manifestação Técnica
Preliminar MTP 288/2013, fls. 202 a 208, se limitando à descrição e
confirmação da resposta do gestor, fazendo conclusos os autos para
manifestação técnica conclusiva pelo setor competente, nos termos
do art. 47, III, “d” do novo Regimento Interno, aprovado pela Res.
TC 261/2013.
Em Manifestação Técnica da Chefia MTC 30/2013, fls. 209 a 214, a
atitude do Sr. Ronaldo Ferreira Sandrini, Auditor de Controle Externo,
que subscreveu a sobredita MTP, é submetida à consideração
superior.
O Secretário Geral de Controle Externo, Sr. Márcio Batista Marinot,
determina expressamente a elaboração da respectiva Instrução
Contábil Conclusiva pelo Sr. Ronaldo Ferreira Sandrini.
Em atenção à determinação referida, a 6ª Secretaria de Controle
Externo elabora Instrução Contábil Conclusiva ICC 195/2013, fls.
217 a 271, dando a entender que as alegações foram insuficientes,
concluindo que o presente caderno processual deve seguir para as
considerações do setor competente, para emissão da ITC – Instrução
Técnica Conclusiva, conforme previsão regimental e entendimento
do corpo diretivo desta Corte de Contas.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 8288/2013, fls. 226 a 234,
considerando o conteúdo da sobredita Instrução Contábil Conclusiva,
no sentido de que não foram esclarecidas as irregularidades
referentes aos itens 5.1.2.2 – Outros créditos a receber e 5.1.3 –
Ativo Permanente, opina que sejam julgadas irregulares as contas
em exame, bem como seja condenado o responsável ao pagamento
de multa.
O Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer do
Procurador de Contas do Dr. Luciano Vieira, faz algumas observações
que merecem especial atenção, as quais transcrevo de forma sucinta
:
Embora o subscritor da ICC nº 195/2013 não tenha se manifestado
de forma conclusiva, é possível aferir o que segue quanto aos
indicativos de irregularidade apontados no RTC nº 90/2012.
(i) 3.3. Resultado da execução: - saneado.
(ii) 5.1.2.2 Outros créditos a receber: empréstimo feito pelo SAEE à
Prefeitura para “reforço do caixa” em 2002, ainda não saldado, no
valor originário de R$ 24.173,98 já perdura 11 anos, sem qualquer
devolução ao SAEE.
Embora irregular, denota-se que a irregularidade não prejudica a
análise da situação contábil, financeira e patrimonial da entidade,
tratando-se de erro procedimental da administração, merecendo
determinação para a sua correção.
(iii) 5.1.3. Ativo Permanente: erro na escrituração contábil de
materiais de consumo e obras em andamento e bens de natureza
industrial na conta “Ativo Permanente”, existência de itens
subavalidados no inventário de bens patrimoniais e registro no
Balanço Patrimonial de R$ 1.376,16 como “Títulos e documentos
diversos” vindo de exercícios anteriores, admitido pelo gestor e
esclarecido como sendo referente a ações da Telebrás, consoante
documento de fl. 188, cabendo apenas determinação para adoção
de medidas corretivas.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 - seja julgada REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas
anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta,
relativa ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade de
Julimar Debona Sartóri, de acordo com o disposto no artigo 84, II,
da LC n. 621/2012;
2 – nos termos do art. 86 da LC n. 612/12 seja determinado ao
atual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta que
adote as medidas necessárias ao saneamento das impropriedades
descritas nos itens 5.1.2.2 – outros créditos a receber e 5.1.3 –
Ativo Permanente, ambos da ICC 195/2013.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de parecer.
É o relatório.
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. RESULTADO DA
EXECUÇÃO. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER. ATIVO PERMANENTE.
REGULAR COM RESSALVA. DETERMINAÇÃO.
VOTO
Entendo assistir razão ao Ministério Público de Contas ao propor
a Regularidade com Ressalva, uma vez que as irregularidades
apontadas são passíveis de correção, não sendo de natureza grave,
e que podem ser corrigidas através de determinação.
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, discordando
da Área Técnica e concordando integralmente com o Ministério
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Público de Contas, pelas razões esposadas em seu Parecer, VOTO
por considerar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas
Anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município
de Vargem Alta, referente ao exercício financeiro de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. Julimar Debona Sartóri – Diretor
Administrativo, dando-lhe a devida quitação.
VOTO também no sentido de determinar ao gestor ou a quem lhe
suceder, que adote as medidas necessárias ao saneamento das
impropriedades descritas nos itens 5.1.2.2 – outros créditos a
receber e 5.1.3 – Ativo Permanente, ambos da ICC 195/2013.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
DISPOSITIVOS LEGAIS :
Art. 105. As prestações de contas anuais dos jurisdicionados do
Tribunal deverão ser encaminhadas, anualmente, até o dia 31
de março do exercício seguinte, acompanhadas dos documentos
relacionados neste artigo, ressalvado o disposto nos artigos 107, 117
e 127, deste Regimento, devendo estar organizada sequencialmente
de acordo com ordem disposta nos respectivos incisos: (Redação
dada pela Resolução TCEES nº 252/2012)
III - termo de verificação das disponibilidades financeiras,
devidamente assinado pelo gestor e pelos profissionais responsáveis,
evidenciando: (Redação dada pela Resolução TCEESnº 217/2007)
d) Revogado (pela Resolução TCEES nº 252/2012).
Redação Anterior: d) extratos bancários dos meses subsequentes,
em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e
créditos constantes das conciliações.
LC n. 621/2012:
Art. 84. As contas serão julgadas:
(....)
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza
grave e que não represente dano injustificado ao erário;
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal
dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem lhe
haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das
impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a
reincidência.
Resolução 261/2013
Art. 47. A Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE à qual
compete planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir,
supervisionar e executar, por intermédio das unidades técnicas
subordinadas, todas as atividades e projetos relativos à área técnicoexecutiva de controle externo e avaliar seus resultados, emitir notas
técnicas dirigidas às unidades técnicas com a finalidade uniformizar
técnicas e padrões de fiscalização e de análise de contas, propor
diretrizes relativas ao controle e a fiscalização a cargo do Tribunal,
assessorar o Presidente, os Conselheiros e os Auditores em matéria
de sua competência, dispondo da seguinte estrutura:
III –Unidades diretamente vinculadas
(...)
d) Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas -NEC, ao
qual compete a elaboração de Instruções Técnicas Conclusivas
em primeiro grau, bem como a realização de estudos para o
correto desenvolvimento do controle externo e orientações para a
uniformização da jurisprudência.
LEI 4320/64
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira patrimonial e industrial.
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
(......)
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores
realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os
valores numerários.
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores,
cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1450/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem
Alta, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr.
Julimar Debona Sartóri, Diretor Administrativo, dando-lhe a devida
quitação;
2. Determinar ao gestor que adote as medidas necessárias ao
saneamento das impropriedades descritas nos itens 5.1.2.2 –
“outros créditos a receber” e 5.1.3 – “ativo permanente” da
Instrução Contábil Conclusiva 195/2013;
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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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-81/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO- TC-1895/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
RESPONSÁVEL - ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA – DISPENSA
DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Versam os presentes autos sobre Denúncia, encaminhada pelo então
Procurador–Chefe desta Casa de Contas, Doutor Ananias Ribeiro
de Oliveira, acerca de indícios de irregularidades na execução de
diversas obras no município de Pancas, totalizando o valor de R$
4.710.789,00 ( quatro milhões, setecentos e dez mil, setecentos
e oitenta e nove reais ), com fortes indícios de superfaturamento.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO elabora Manifestação
Técnica Preliminar MTP 662/2014, fls. 2.641 a 2.645, constatando
juntamente com a Secretaria Geral de Controle Externo – Segex,
um rol extenso de processos ( esse incluso ) que, em face do longo
tempo decorrido da ocorrência dos fatos, a não realização dos
procedimentos essenciais de auditoria, a inexistência de notificação/
citações e outros aspectos afins, podem suscitar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas.
Diante desse panorama, opina, com fundamento no princípio
da eficiência ( art. 37 CF/1988 ) e no interesse público, 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 selecionados, com a anuência do Ministério Público de
Contas, conforme art. 207, inc. III do RITCEES, o arquivamento do
mesmo, sem prejuízo de futura apuração de dano, na hipótese de
serem trazidas evidências de lesão ao erário.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 5933/2014
, fls. 8264 a 8270, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano
Vieira, discorda da Área Técnica, ressaltando principalmente, que o
poder-dever competente à Administração Pública, para ser exercido
em benefício da coletividade, é irrenunciável.
Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas seja o feito chamado
à ordem para determinar a baixa dos autos à 6ª Secretaria de
Controle Externo para instrução técnica quanto aos requisitos de
admissibilidade da representação, devendo os autos retornar a esta
Procuradoria para nova manifestação, previamente ao julgamento,
caso a proposição seja pelo arquivamento dos autos.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA:
AUDITORIA ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
REALIZADOS NA PRAÇA DO PAPA. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
VOTO
Ressaltou o Douto Procurador de Contas que o poder-dever
competente à Administração Pública, para ser exercido em benefício
da coletividade, é irrenunciável.
Eu acrescentaria que o referido exercício deve ser perseguido com a
possibilidade de sucesso, do contrário, estaremos comprometendo
mais ainda o erário, ao invés de objetivar a sua recomposição.
Destaquei e grifei os seguintes trechos da Manifestação da Área
Técnica :
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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;
Cabe, ainda, a reflexão de 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.
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.
A meu sentir, a limitação de nossa capacidade de fiscalização não
deixa outra alternativa a não ser optar por alternativas com mais
possibilidade de sucesso.
Não estamos renunciando ao nosso dever constitucionalmente
estabelecido, e sim, procurando ser mais eficazes em nossa missão.
Destaco por fim, que a referida sugestão da Área Técnica já foi
acolhida pelo Ministério Público de Contas e o Plenário desta Corte
de Contas, no Processo TC 7700/2007 da Prefeitura Municipal de
Itaguaçu.
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
integralmente com a Área Técnica e discordando do Ministério Público
de Contas, VOTO pela dispensa da realização dos procedimentos
de fiscalização nas contratações referentes a obras e serviços de
engenharia, constantes do objeto deste processo, e consequente
arquivamento dos presentes autos.
É como VOTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS :
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Art. 207 – Ao apreciar processo relativo à fiscalização, o Relator ou
o Tribunal :
(......)
III – determinará, ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal,
o arquivamento do processo quando não apurada transgressão
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial, ressalvado o caso de o
relator integrar processo de tomada ou prestação de contas;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1895/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar
a realização de procedimentos de fiscalização nas contratações
referentes a obras e serviços de engenharia, constantes do objeto
deste processo, arquivando os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e José Antônio 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, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-82/2015 - SEGUNDA CÂMARA
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PROCESSO - TC-5186/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - ALUISIO FILGUEIRAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação de Contas
Bimestral, referente à abertura, 1º e 2º bimestres do exercício de
2014, da Prefeitura Municipal de Muqui, sob a responsabilidade do
Sr. Aluisio Filgueiras, Prefeito Municipal.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse
os dados retrocitados, conforme se depreende da DECM 780/2014,
fl. 04, juntado do “AR” aos autos em 09/09/2014. O responsável
comparece aos autos requerendo prorrogação do prazo, pelos
motivos que expõe, documentação acostada às fls. 08/82.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo emite nova Instrução
Técnica Inicial, ITI 590/2014 (fls.86/87), sugerindo a citação
do responsável, sob pena de multa, para encaminhamento e
homologação das Prestações de Contas referentes à abertura e ao
1º e 2º bimestres do exercício de 2014.
Conforme DECM 1643/2014 (fl. 91), foi determinada a citação do Sr.
Aluisio Filgueiras, que compareceu aos autos com a documentação
juntada às fls. 95/100.
Finalmente, a 5ª SCE, em seu Relatório Conclusivo de Omissão
RCO 344/2014, fl. 102, confirma que os arquivos faltantes foram
encaminhados e homologados, conforme consulta feita ao sistema
Cidades-Web, fl. 103. Dessa forma, a área técnica sugere o
arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, à fl. 106, manifesta-se o Ministério Público
de Contas de acordo com o Relatório Conclusivo de Omissão RCO
344/2014, através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral, referente à abertura, 1º e 2º
bimestres do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Muqui,
sob a responsabilidade do Sr. Aluisio Filgueiras, e posterior
arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5186/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, com
base no artigo 330, III e IV, do Regimento Interno desta Corte,
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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-83/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6009/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
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O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, referente à abertura,
1º e 2º bimestres de 2014, da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, sob a
responsabilidade do Sr. Eduardo Marozzi Zanotti.
O interessado foi devidamente notificado para que no prazo de dez
dias enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido pela
área técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI 875/2014, fl.01.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório Conclusivo de
Omissão RCO 191/2014, fl. 16, consultando o sistema Cidades-Web
do Tribunal confirma que os dados faltantes foram encaminhados em
28/07/2014, atendendo aos termos da notificação nº 1492/2014.
Dessa forma, conclui pelo arquivamento dos autos, tendo em vista
que o jurisdicionado está em conformidade com a Resolução 247/12.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, à fl. 24, através da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, de acordo com a proposição do setor técnico,
RCO 191/2014.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, referente à abertura,
1º e 2º bimestres de 2014, da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, sob
a responsabilidade do Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, e posterior
arquivamento do feito, tendo em vista a perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6009/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, com
base no artigo 330, III e IV do Regimento Interno desta Corte,
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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-085/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1497/2012
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE- MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - DISPENSA DA REALIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os autos de Representação formulada pelo Prefeito Municipal
de Mantenópolis no exercício de 2012, Sr. Maurício Alves dos Santos,
com intuito de apurar possível prática de falsificação de documento,
quando da realização do procedimento licitatório – Tomada de Preços
nº 009/2010 (construção de campo de futebol society, conforme
Convênio nº 062/2010), que culminou na contratação da empresa
Braço do Norte Ltda. Pleiteia, ainda, o representante, por realização
de auditoria extraordinária em todos os procedimentos licitatórios e
convênios firmados no curso dos exercícios de 2009 a 2012, sob a
gestão do Prefeito anterior, Sr. Eduardo Alves Carneiro.
Consta também da denúncia, declarações de possível fracionamento
do objeto da licitação (Obras e Serviços de Engenharia). Por esse
motivo, dado o caráter específico que o caso em tela exigia, os
autos foram encaminhados ao NEO – Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas.
Manifestando-se através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
626/2014, fls. 531/535, o NEO, diante às colocações que faz, com
base no princípio da eficiência (art. 37, CF/88) e no interesse público

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 9 de março de 2015
da atuação do Tribunal de Contas, considerando a multiplicidade
de fiscalizações a realizar; da necessidade de racionalizar tempo,
custos e pessoal; de analisar prioritariamente os processos que
sejam mais contemporâneos e com maior possibilidade de êxito,
propõe a dispensa da realização dos procedimentos de fiscalização
nas contratações de obras e serviços de engenharia constantes do
objeto deste processo, porém, sem prejuízo a futura apuração de
dano, na hipótese de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
A 3ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio da
Manifestação Técnica nº MTP 890/2014, fls. 542/545, corroborando
o entendimento do Núcleo de Engenharia, opina pelo arquivamento
dos presentes autos, tendo em vista que resulta inviável proceder
com a realização de auditoria por parte do NEO, daí a impossibilidade
da análise do feito sem que antes seja averiguado se houve ou não
fracionamento do objeto nas licitações voltadas à contratação de
obras e serviços de engenharia, assim como se esses foram de fato
realizados a contento.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, no PPJC 5957/2014,
considerando a Manifestação Técnica Preliminar MTP 626/2014,
subscrita pelo NEO; e considerando, também, o entendimento da 3ª
SCE, manifestou-se de acordo com a proposição da área técnica, no
sentido de que esta Corte de Contas delibere na forma constante da
Manifestação Técnica MTP 890/2014.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, encampando o
posicionamento do corpo técnico e ministerial, VOTO pelo
arquivamento dos presentes autos, sem análise de mérito, na forma
do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, o art. 70 da Lei Complementar nº 621/2012.
Cientifique-se o interessado do teor desta decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1497/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, dispensar
a realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações
referentes a obras e serviços de engenharia, constantes do objeto
deste processo, arquivando os presentes autos, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-086/2015 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-1181/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DO NORTE
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL
INTERESSADO - PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE CONTAS
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - DISPENSA DE REALIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de processo de requerimento de realização de
Auditoria Especial, elaborado pela então Procuradoria de Justiça de
Contas, visando apurar irregularidades nos procedimentos licitatórios
relativos a serviços de calçamento e pavimentação no Município
de Bom Jesus do Norte, em razão de denúncia encaminhada pelo
Ministério Público Estadual.
Apesar de determinada a realização de Auditoria especial a mesma
não chegou a ser efetivada.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar
MTP 641/2014, 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
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– 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 1181/2008) 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.
É o relatório.
VOTO
TC 1181/2008
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 supostas irregularidades nos procedimentos
licitatórios relativos a serviços de calçamento e pavimentação no
Município de Bom Jesus do Norte, 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 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
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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
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 relativo ao presente processo TC
1181/2008, determinando-se o arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1181/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, arquivar
os presentes autos, tendo em vista a dispensa de realização dos
procedimentos de fiscalização, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para a deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-Geral das Sessões em substituição
ACÓRDÃO TC-039/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-2867/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAGUAÇÚ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - JOSÉ CARLOS CACIGLIERI
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NARDER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1-48, do Fundo
Municipal de Saúde de Itaguaçu, do exercício financeiro de 2012, sob
a responsabilidade do Senhor José Carlos Canciglieri – Secretário
Municipal de Saúde.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 416/2014,
fls. 51-55, elaborado pela 4ª Secretaria de Controle Externo,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
7. CONCLUSÃO
Conforme análise procedida, no que tange ao aspecto técnico
contábil, bem como considerando as disposições contidas na
legislação pertinente, opinamos no sentido de que seja julgada, nos
termos do artigo 162 do Regimento Interno deste Tribunal, regular
a presente prestação de contas.
Vitória, 25 de Novembro de 2014.
Giovandre Silvatece
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.050
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, opinou-se, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 9901/2014, fls. 57 e 58, pela regularidade das
contas do senhor José Carlos Canciglieri – Secretário Municipal,
frente à Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fls. 61 e
62.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO
pela REGULARIDADE das contas do senhor José Carlos Canciglieri
– Secretário Municipal, frente à Secretaria Municipal de Saúde,
no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2867/2013,
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, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçú
referentes ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr.
José Carlos Canciglieri, dando-lhe a devida quitação, arquivar os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, 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
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
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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-040/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-5054/2013
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAGUAÇÚ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - FÁBIO HELL ANDRADE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NARDER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/127, do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Itaguaçu - SAAE, do
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor Fábio
Hell Andrade – Diretor Geral.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 415/2014,
fls. 138/141, elaborado pela 4ª Secretaria de Controle Externo,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
6. CONCLUSÃO
Conforme análise procedida, no que tange ao aspecto técnico
contábil, bem como considerando as disposições contidas na
legislação pertinente, opinamos no sentido de que seja julgada, nos
termos do artigo 162 do Regimento Interno deste Tribunal, regular
a presente prestação de contas.
Vitória, 27 de Novembro de 2014.
Giovandre Silvatece
Auditor de Controle Externo
Matrícula 203.050
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, opinou-se, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 9873/2014, fls. 143 e 144, pela regularidade das
contas do senhor Fábio Hell Andrade – Diretor Geral, frente ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu, no exercício de
2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fls. 147
e 148.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO
pela REGULARIDADE das contas do senhor Fábio Hell Andrade –
Diretor Geral, frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itaguaçu, no exercício de 2012, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5054/2013,
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, julgar
regulares as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Itaguaçú referentes ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Fábio Hell Andrade, dando-lhe a devida quitação, arquivando os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, 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
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
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Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-041/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3615/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA
DA TERRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - JOADIR LOURENÇO MARQUES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NARDER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3615/2014 de omissão no
encaminhamento da Prestação de Contas, referente ao 6° bimestre
e meses 13 e 14 de 2013 pela Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, sob responsabilidade do Sr. JOADIR LOURENÇO MARQUES.
Em 12/06/2014, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 575/2014 (fls. 01), sugerindo a
notificação do gestor supracitado, face omissão dos dados referentes
ao 6° bimestre e meses 13 e 14 de 2013.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por
meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 313/2014 (fls.
14), sugeriu o arquivamento dos autos, tendo em vista o envio dos
arquivos pela Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, atendendo
assim ao Termo de Notificação nº 984/2014. No mesmo sentido
manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas (fls. 21).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3615/2014,
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
referente ao 6º Bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2013, sob
a responsabilidade do Senhor Joadir Lourenço Marques, arquivar os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, 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
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-1297/2014 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7650/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DO NORTE
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS
RESPONSÁVEL - ADSON AZEVEDO SALIM
EMENTA: DENÚNCIA - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE BOM
JESUS DO NORTE E A EMPRESA E.V. DA SILVA - EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1) AFASTAR
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - 2) PROCEDÊNCIA - MULTA
- 3) DETERMINAÇÃO - 4) RECOMENDAÇÃO - 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NARDER BORGES:
I – RELATÓRIO
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Versam os autos sobre Denúncia encaminhada a esta Corte pelo
Senhor Marcelo Pereira de Jesus Campos, na qualidade de vereador
do Município de Bom Jesus do Norte, em desfavor do Executivo
Municipal, relatando que estariam ocorrendo irregularidades no
contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa E.V. da
Silva, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar.
Após os trâmites administrativos, os autos foram encaminhados
à 4ª Controladoria Técnica, a qual informou (fls. 204/206) que os
fatos narrados não foram objeto de auditoria e que os possíveis
indicativos de irregularidade ocorreram no exercício de 2011.
Prosseguindo a marcha processual, o Ministério Público de Contas
opinou (fl. 211) pelo retorno dos autos à 4ª Controladoria Técnica
para que fosse efetivada a análise de mérito, no que foi acompanhado
pela Ilustre Relatora (fl. 213).
A 4ª Controladoria Técnica, por meio da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 169/2012 (fls. 214/219), entendeu pela possibilidade
de prorrogação do contrato de transporte escolar, nos termos do
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, ressaltando, no entanto, que
a Administração não fez constar dos termos aditivos a motivação.
Não vislumbrando dano ao erário e visando corrigir eventuais
erros formais na elaboração dos termos aditivos aos contratos de
transporte escolar, opinou que fosse recomendado ao jurisdicionado
que doravante atente para a necessidade de motivar, no corpo do
termo aditivo, a necessidade de sua alteração, tanto de linhas quanto
de períodos e valores, opinando ainda que fosse recomendado à
Administração para que atente para o disposto no art. 55, inciso V
da Lei de Licitações.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas (MPC) para
análise e emissão de parecer, este, por meio do PPJC 1168/2013
(fls. 224/230), divergiu da área técnica, apontando incorreções
graves nas planilhas de cálculo e ausência de justificativas para as
prorrogações de vigência do contrato, por meio dos termos aditivos,
havendo descumprimento ao art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e ao
princípio da legalidade, passível de multa. Por fim, o MPC pugnou
pela citação do responsável, Sr. Adson Azevedo Salim, prefeito
municipal à época dos fatos.
Em 30/07/2013, por meio da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 689/2013, o então Conselheiro Relator determinou a citação
do agente responsável para que, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, apresentasse as justificativas quanto aos indícios de
irregularidades apontados no PPJC 1168/2013.
Devidamente citado, o senhor Adson Azevedo Salim apresentou,
tempestivamente, defesa às fls. 242/253.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, às fls. 256-269, através da ITC 6403/2013,
opinou-se, em síntese, pelo afastamento da preliminar de
incompetência ventilada pelo defendente, bem como pela rejeição
das razões de justificativa apresentadas pelo defendente.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, às fls.
272-273.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II. I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
Alega o defendente que o Tribunal de Contas não possui competência
para julgar as contas de prefeito municipal, visto que a mencionada
tarefa caberia à Câmara Municipal, nos moldes do art. 31 da
Constituição Federal.
Conforme demonstram as alegações do responsável, o Tribunal de
Contas não julgaria as contas, mas tão somente as analisaria sob o
aspecto técnico, recomendando ao Poder Legislativo o julgamento
pela aprovação ou rejeição das contas.
Objetivamente, sobre a presente questão, esclarecedora é a
explicação da área técnica desta Corte de Contas, ao diferenciar
duas situações que são de extrema relevância para o exame desta
preliminar, vale dizer, a distinção entre contas de governo e contas
de gestão.
Tratando-se de contas políticas ou de governo, o Tribunal de Contas
aprecia as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, elaborando
parecer prévio que só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal, nos termos dos arts. 71,
inciso I, c/c §§ 1º e 2º do art. 31, ambos da CRFB/88.
O parecer prévio leva em conta os demonstrativos contábeis e
financeiros do ente estatal (Estado ou Município) por meio do
qual se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que
foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, enfatizando o
desempenho do orçamento público e dos programas e realizações
do Governo. (PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e
Controle Externo. 7 ed. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 149)
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Agora, se o Prefeito participa efetivamente do processamento da
despesa pública, autorizando despesas, assinando contratos, bem
como notas de empenho, liquidação e pagamento, situação esta
configurada nos presentes autos, aquele atrai para si a competência
privativa do Tribunal de Contas para apreciação de seus atos
de gestão, com base no art. 71, inciso II, da CRFB/88. Este é o
entendimento majoritário dos Tribunais de Contas brasileiros,
inclusive do TCU, conforme excerto abaixo:
“8. Ressalto que não é o fato, em si, de alguém ser um agente
político que faz com ele esteja isento de qualquer responsabilidade
por atos de execução. Entretanto, para que essa responsabilidade
possa ser imputada, há que se demonstrar que o agente contribuiu
de alguma forma para as irregularidades, ou que tinha conhecimento
dessas irregularidades, ou que houve alguma omissão grave de sua
parte.” (Trecho do voto condutor do Acórdão 963/2003 – 2ª Câmara
– TCU) (grifei)
No caso vertente, o defendente está enquadrado na hipótese em que
efetivamente participa do processamento da despesa pública, mais
especificamente na prorrogação de vigência de contrato de prestação
de serviços de transporte público escolar, por meio de cinco termos
aditivos. Vale dizer, a análise efetuada neste processo diz respeito
às contas de gestão relativas ao responsável, autorizando, portanto,
o exercício da competência privativa deste Tribunal de Contas para
a apreciação de seus atos de gestão.
Nesse sentido, por se tratar os autos de Denúncia acerca de atos de
gestão e sendo o responsável o ordenador de despesa à época dos
fatos, não procede a preliminar de incompetência levantada pelo
defendente, de tal modo que a afasto neste momento.
II. II – DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS NAS PRORROGAÇÕES DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTE
A análise deste item deve ter como ponto inicial o Parecer do
Ministério Público de contas PPJC 1168/2013, que constatou que em
nenhum dos cinco termos aditivos há qualquer justificativa quanto
à prorrogação do contrato de transporte, bem como das alterações
dos valores que suportariam as mencionadas prorrogações. Vejamos
o trecho abaixo reproduzido:
“Ao analisar o feito, este Órgão Ministerial constatou que em
nenhum dos termos aditivos há qualquer justificativa tanto quanto
à prorrogação do contrato em questão, quanto às alterações dos
valores que serviram de suporte para tais prorrogações.
Observou-se que o cálculo dos valores foi apresentado por planilhas
de preço médio, elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação
de Bom Jesus do Norte.
Destaca-se que tais planilhas apresentam campos com valores para
prestação do serviço que visou-se prorrogar, porém, apresentando
inconsistências graves, quanto aos somátorios, tais como se
destacam dos documentos acostados às fls. 7, 28, 47, 59, 63, 65,
66, 102, 103, 139, 143 e 144, que serviram de embasamento às
prorrogações contratuais firmadas com a empresa contratada.
Constatamos, após tal verificação, que os dados expostos são
insuficientes para motivar as alterações trazidas nos respectivos
termos aditivos, ainda mais contendo erros graves, de somatório
dos valores das prorrogações contratuais, que no caso, resultariam
em prejuízo à contratante.
Verifica-se, ainda, a existência de lacunas em branco na elaboração
de tais planilhas, como as constatadas nas planilhas acostadas às
fls 28 e 47.
Diante de tais incorreções graves e na ausência de justificativas que
fossem aptas a prorrogar a vigência dos contratos, por meio dos
termos aditivos, identificamos o descumprimento do artigo 57, § 2º,
da Lei 8.666/1993 [...]” (grifei)
Baseando-se nessas constatações, o defendente, o Sr. Adson
Azevedo Salim, apresentou justificativas, afirmando, em síntese, o
seguinte: que os dois primeiros aditivos versavam sobre modificações
contratuais; o terceiro teria trazido vantagens à Administração; o
quarto e o quinto teriam sido necessários em razão da anulação
das licitações abertas e da continuidade dos serviços contratados,
ressaltando a significativa redução de valores no quinto aditivo em
comparação com os valores dispostos no quarto aditivo.
Há que observar, no entanto, que, não obstante tais justificativas,
de fato havia inconsistências graves quanto aos somatórios das
planilhas apontadas pelo Parquet de Contas.
Sobre isso, são de grande utilidade as seguintes considerações
delineadas pela área técnica deste Tribunal de
Contas
no
que se refere às supracitadas inconsistências:
“Em relação às inconsistências graves quanto aos somátorios das
planilhas apontadas pelo MPC (documentos de fls. 7, 28, 47, 59,
63, 65, 66, 102, 103, 139, 143 e 144), há de se fazer as seguintes
considerações:
erro comum a todas as planilhas ocorreu no cálculo do item 1, onde,
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para se chegar ao “preço por dia”, multiplicou-se o número de “dias
letivos” pelo “preço por km”, quando o correto seria multiplicar a
coluna “km diário” pelo “preço por km”. Por exemplo, na planilha
de fl. 07, em vez de multiplicar “km diário” (118 km) por “preço
por km” (R$ 1,68), para se chegar ao correto valor de “preço por
dia” (R$ 198,24), multiplicou-se “dias letivos” (13) pelo “preço po
km” (R$ 1,68), resultando no equivocado valor de R$ 21,84. No
entanto, verifica-se que referida incorreção não prejudicou a correta
apuração do “preço total” do item 1, tampouco ocasionou erro na
apuração do preço total geral das planilhas;
a planilha de fl. 143 apresenta outros dois erros, sendo importante
observar que referida planilha refere-se ao exercício de 2009;
portanto, fora do objeto denunciado nestes autos:
b.1) primeiro, na linha 2, a planilha cita 9 (nove) dias letivos, mas
os cálculos foram realizados com base em 13 (treze) dias letivos,
assim como todos os demais itens. A nota fiscal nº 5, de fl. 142, leva
a crer que foram prestados serviços relativos a 13 (treze) dias, pois
apresenta o mesmo valor da planilha de fl. 143 para o item 2 (R$
3.042,00), tendo a Administração atestado, no corpo da nota, que
os serviços foram prestados;
b.2) segundo, na linha 4, a planilha apresenta como preço total o
valor de R$5.359,50, quando o correto seria apresentar o valor de
R$ 5.427,50 (3.250 x R$ 417,50). No entanto, o valor a menor não
prejudicou a Administração, e sim o contratado, não havendo de se
falar em dano ao erário.
No que concerne às lacunas (campos em branco) existentes na
elaboração das planilhas de fls 28 e 47, observa-se que, embora as
linhas 6 estejam parcialmente preenchidas, não houve totalização
na coluna “preço total”, sendo que não se considerou os valores do
item 6 para o somatório do preço total geral de referidas planilhas.
Portanto, não há evidência de que tenha havido dano ao erário.
Especificamente quanto à planilha de fl. 47, observa-se que o
preço total geral (R$38.765,52), como já frisado, não levou em
consideração qualquer dado do item 6 – que apresenta lacuna -,
sendo o valor exato ao expresso no segundo termo aditivo, na nota
de empenho nº 70/2011 (fl. 45), na nota de liquidação nº 766/2011
(fl. 48) e na nota fiscal nº 21 (fl. 46). Já quanto à planilha de fl. 28,
esta se refere aos serviços contratados originariamente e, mesmo
que fossem pagos pela Municipalidade os valores relativos ao item
6, desde que efetivamente prestados, não haveria irregularidade ou
dano ao erário, visto que tais serviços foram licitados e contratados.”
Mais importante do que tais apontamentos são aqueles que aludem
à frontal violação da normal legal estampada no § 2° do art. 57 da
Lei 8.666/1993, que assim prescreve:
Art. 57. (Omissis)
(...)
§ 2º - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
o contrato. (grifei)
(...)
Conforme exame dos fatos constantes dos presentes autos, o
defendente não se desincumbiu de cumprir com o retrocitado
mandamento legal, o que culminou na inegável afronta à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos no tocante às prorrogações
de prazo contratual.
Nota-se que este fato, por si só, inflige a este julgador a decisão
de rejeitar as justificativas apresentadas pelo responsável, na
medida em que, independentemente da análise da boa ou má-fé do
administrador, é imperioso o dever legal de prévia justificativa num
contexto de prorrogação de prazos contratuais.
Como não poderia deixar de ser, esse dever encontra fundamentos
principiológicos, tendo, particularmente, como alicerce o princípio da
motivação, segundo o qual, basicamente, impõe-se à Administração
o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de
direito e de fato, a fim de que se possibilite aos cidadãos conhecer
as razões que a levaram a tomar determinada decisão.
Nessa mesma esteira, visa este princípio propiciar aos cidadãos
a certeza de que a prorrogação foi mais vantajosa para a
Administração, em detrimento da possibilidade de realização de
uma nova contratação. Este é o entendimento indicado nos julgados
abaixo colacionados:
AUDITORIA. FISCOBRAS 2005. AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS.
MULTA. INFORMAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL QUE NÃO HÁ
OBSTÁCULOS PARA O REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO
PROGRAMA DE TRABALHO EM TELA. DETERMINAÇÕES À CBTU.
[...]
5. A regra é a não prorrogação dos contratos de fiscalização,
supervisão e gerenciamento de obras, admitindo-se prorrogação,
eventualmente, se as condições do art. 57, inciso I e §2º, da Lei
nº 8.666/93 forem rigorosamente cumpridas e se justificada a
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vantagem da prorrogação em contraste com a possibilidade de nova
contratação. (Acórdão 1317/2006 – Rel. Min. Ubiratan Aguiar –
Plenário do TCU).
8.5. determinar à Universidade Federal de Lavras que:
8.5.1. nas alterações e prorrogações de contratos, cumpra fielmente
as normas legais, com especial atenção às seguintes exigências:
a) formulação de precedente justificativa da autoridade competente
(art. 65, caput, e art. 57, § 2º, da Lei 8.666/1993);
b) realização de pesquisa de mercado, para que a prorrogação do
contrato assegure a obtenção de condições e preços mais vantajosos
para administração;
[...]
(Acórdão 55/2000 - Rel. Min. Humberto Guimarães Souto - Plenário
do TCU)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o opinamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:
a) Pela procedência da presente denúncia, com fulcro no art. 95, II,
da LC 621/12;
b) Pelo afastamento da preliminar de incompetência deste Tribunal
de Contas;
c) Pela fixação de multa pecuniária individual, no valor
correspondente a quinhentas vezes o VRTE’s, ao Senhor ADSON
AZEVEDO SALIM, ante a infringência do artigo 57, § 2°, da Lei
8.666/1993; e da constatação de prática de ato com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no art. 96 da LC
32/93 (correspondente, atualmente, ao art. 135, inciso II, da LC n.
621/12 e ao art. 382 da Resolução TC n. 261/13) e art. 166, I da
Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao art. 389,
II do RITCEES);
d) Pela determinação para que, com amparo no inciso III, do artigo
57 da LC 621/2012, o Município de Bom Jesus do Norte cumpra
o disposto no art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93, atentando para a
necessidade de motivação da prorrogação dos contratos no corpo
de seus termos aditivos, assegurando-se que as condições e preços
pactuados sejam vantajosos para a Municipalidade;
e) Pela recomendação para que, com base no inciso XXXVI, do
artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, a Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, quando da formalização dos contratos, atente
para o disposto no art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93, de modo a
prevenir a ausência de dotação orçamentária suficiente para arcar
com as despesas contratuais.
Cientifique-se o denunciante MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS,
do teor do acórdão a ser proferido nos termos do art. 307, §7º da
Resolução nº 261/2013;
Notifique-se o responsável Sr. ADSON AZEVEDO SALIM, na forma do
artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 330, I, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7650/2011,
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, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Afastar preliminar de incompetência deste Tribunal de Contas,
nos termos da fundamentação exposta na decisão;
2. Considerar procedente a presente Denúncia, nos termos do
artigo 95, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
fixando multa pecuniária individual ao Senhor Adson Azevedo
Salim, no valor correspondente a 500 (quinhentos) VRTE’s, tendo
em vista a infringência ao artigo 57, §2º da Lei nº 8666/93 e a
constatação de prática de ato com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, prevista no artigo 96 da Lei Complementar
nº 32/93 (corresponde, atualmente, ao artigo 135, inciso II,
da Lei Complementar Estadual nº 621/20102 e ao artigo 382 do
Regimento Interno) e artigo 166, inciso I, da Resolução TC-182/02
(correspondente, atualmente, ao artigo 389, inciso II, do Regimento
Interno);
3. Determinar ao gestor do Município de Bom Jesus do Norte para que
cumpra o disposto no artigo 57, §2º, da Lei nº 8666/93, atentando
para a necessidade de motivação da prorrogação dos contratos no
corpo de seus termos aditivos, assegurando-se que as condições e
preços pactuados sejam vantajosos para a Municipalidade;
4. Recomendar ao gestor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
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Norte para que, quando da formalização dos contratos, atente para
o disposto no artigo 55, inciso V, da Lei nº 8666/93, de modo a
prevenir a ausência de dotação orçamentária suficiente para arcar
com as despesas contratuais;
5. 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
Presidente
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

[ATOS DOS RELATORES]
RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
PRELIMINAR
Retificação da Decisão Monocrática Preliminar nº 197/2015,
Processo TC nº 456/2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES de 11/02/2015:
Onde se lê:
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR Nº 197/2015
Leia-se:
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR Nº 253/2015
Em 06 de março de 2015.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em Substituição
PROCESSO TC: 6573/2014
APENSOS TC: 8560/2014 (2 Vols., 8629/2014, 8862/2014,
11373/2014
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2014
PERÍODO: 2014
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RESPONSÁVEIS: JAIME BORLINI JUNIOR – SECRETÁRIO DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS (INTERINO) - SETRANS
secretario.infra@aracruz.es.gov.br
IDELBLANDES
ZAMPERLINI
PRESIDENTE
DA
COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
licitação@aracruz.es.gov.br
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
PROCURADOR: DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR
188/2015
Tratam os autos de representação encaminhada a este E. Tribunal
de Contas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, visando o Edital de Concorrência Pública CP
004/2014, Processo Administrativo nº 4.842/2014, do tipo menor
peço global, pelo regime de empreitada por preços unitários, lançado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ tendo como objeto “a
contratação de empresa de engenharia objetivando a execução
dos serviços integrantes do sistema de manejo de resíduos sólidos
urbanos no Município de Aracruz, ES”.
Encontram-se apensados os TC-8560/2014, TC 8629/2012,
TC8862/2014 e TC-11373/2014 que apontam irregularidades no
mesmo Edital.
Para não ser repetitivo, adoto, integralmente, o relatório constante
da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1984/2014, de 24.11.2014.
Proferi a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1984/2014 em
24.11.2014, onde registrei a decisão proferida em 16.09.2014 pelo
Magistrado Estadual no Processo Judicial 005733-42.2014.8.08.0006
(Mandado de Segurança interposto perante a Vara da Fazenda
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Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Comarca de Aracruz, ES) assim resumida, verbis:
Decisão proferida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido do item _a_ das
fls. 245/248 e autorizo o prosseguimento do certame Concorrência
Pública nº 004/2014 até ulterior determinação deste Juízo. Dêse vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se todos desta
decisão. Intime-se. Diligencie-se.
(grifei)
(in (http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta _12_
instancias/ver decisao_new.cfm)
Determinei a notificação dos gestores responsáveis e lembrei que
permanecia em vigor a recomendação de não ser homologado o
certame até ulterior decisão desta Corte de Contas.
Notificados, os responsáveis, Srs. Jaime Borlini Junior , Secretário
Municipal de Transportes e Idelblandes Zamperlini, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação apresentaram suas justificativas
às fls. 792/914.
Manifestou-se às fls. 921/946 o Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas – NEO através da MTP 13/2015, onde registrou, verbis:
... os responsáveis apresentaram nova retificação do edital de
Concorrência 04/2014, juntada às fls. 385 – 707, que conteria,
segundo os mesmos, a correção das impropriedades apontadas nas
MTP 522/2014 e MTP 593/2014, da lavra deste Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas – NEO.
Da análise da nova versão apresentada do edital, o NEO produziu,
em 05/11/14, a MTP 795/2014, onde se informa o saneamento de
algumas impropriedades, em especial, todas as que teriam sido
suscitadas pelo Ministério Público de Contas...
Como persistiam algumas impropriedades, foi sugerida a citação dos
responsáveis para manifestação ou apresentação de justificativas.
Em resposta à citação proposta, os responsáveis vieram informar
(fls.792-798) a publicação, em 10/11/14, da mais recente versão
revisada do edital, no qual as irregularidades apontadas pela MTP
795/2014 teriam sido saneadas...
...
Em evento subsequente, veio a ser apensado o Processo TC
11373/2014, referente à representação interposta por Ambitec S/A,
na qual esta empresa aponta supostas irregularidades em versão
anterior do edital.
Desta forma, na análise a ser apresentada será verificado se a nova
versão do edital corrige as impropriedades técnicas elencadas na MTP
795/2014, retificando ou ratificando as impropriedades apontadas
anteriormente, e se subsistem as supostas irregularidades relatadas
no processo TC 11373/2014, recém-apensado.
II. ANÁLISE
Após análise da nova versão do edital, publicada em 10/11/2014,
e das informações prestadas pelos responsáveis, às fls.792-798,
entendemos que cabe retificar a análise apresentada na MTP
795/2014 no item 2.1.1.1 (questionamento da ABRELPE sobre a
exigência de qualificação técnica contida no item 12.4.3 do edital),
e item 2.2.2 (questionamento idêntico da RT Empreendimentos e
Serviços Ltda.).
Quanto aos demais itens, ratificamos a análise apresentada na MTP
795/2014, uma vez que a nova versão do edital não apresenta
qualquer alteração no tocante aos pontos analisados na versão
anterior e as informações trazidas pelos responsáveis estão focadas
nos questionamentos da representação da AMBITEC, não sendo
aproveitáveis para esclarecer, nem justificar as impropriedades
técnicas elencadas naquela MTP.
II.2 – QUESTIONAMENTOS DA AMBITEC S/A (processo TC
11373/2014)
II.2.1 – Sobre a reunião dos serviços de transporte e de destinação
final em um mesmo lote
...
Análise:
Entendemos que o questionamento é improcedente, uma vez
que, ao reunir os serviços de transporte com a destinação final de
resíduos sólidos, a administração permite às licitantes estabelecer
uma equação econômico-financeira que viabilizaria a concorrência
de outros aterros sanitários, fora do município. Com a reunião
dos serviços, fica possibilitado às licitantes propor menor custo de
destinação final para compensar o custo de transporte.
Se a licitação de aterro ocorrer em lote distinto, e a do transporte
em seguida, pode resultar em custo final maior para a administração
municipal, pois as operadoras de aterro se eximiriam de qualquer
compromisso com o custo do transporte.
Nesta equação, também assume relevância o custo de operação
da estação de transbordo. Mesmo que o aterro seja situado
no município, ficaria por demais onerosa a opção de realizar o
transporte direto de todos os resíduos ao aterro por caminhões de
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pequeno porte, sendo mais racional a utilização de uma estação de
transbordo, ainda que para atender parte do volume de resíduos
coletados, ou para atender regiões mais afastadas do município.
Então, se torna necessário prever este custo associado às demais
operações de destinação final.
Sobre a referência às recomendações dos órgãos de controle externo,
de separação dos serviços de coleta e transporte dos serviços de
destinação final, não há qualquer afronta. De fato, a licitação dos
serviços de destinação final dos resíduos está em lote distinto dos
demais serviços de limpeza pública, devendo ficar entendido que
os serviços de transporte mencionados são os relativos à coleta
imediata dos resíduos.
II.2.2 – Sobre a ausência de licença ambiental para operação
provisória de transbordo
...
Análise:
Entendemos que o questionamento é procedente, uma vez que,
a Instrução Normativa nº 01/2010, do Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA (cópia em Apêndice), exige
o licenciamento ambiental de estações de transbordo de resíduos
sólidos e estabelece como um dos requisitos de operação, que não
haja deposição direta de resíduos no solo (art. 5º, inc. III). Assim,
ainda que a administração tenha exigido o transbordo direto entre
veículos, não está dispensada a obtenção de licença de operação
como pode fazer crer a sua justificativa. Da mesma forma, não
poderá ser realizada a operação de deposição no solo como alega a
representante.
Pode-se entender que o custo de adaptação da estação de triagem
do município, assim como o seu licenciamento, competirá à futura
contratada, porém, para que a formulação das propostas prevejam
tais custos, esta condição deve ficar clara no edital ou no termo
de referência, não podendo ser considerada subentendida ou
cientificada em visita técnica, de forma a atender às disposições do
art. 6º, inc. IX e art. 7º, § 2º, inc. II, da Lei nº 8666/93:
...
II.2.3 – Sobre os itens 12.4.3 e 12.4.4, referentes a qualificação
técnica
O questionamento apresentado pela empresa representante tem
o mesmo teor e fundamentação apresentados no item 2.1.1.1,
referente à representação da ABRELPE (processo TC 8560/2014)
e 2.2.2, referente à representação da RT Empreendimentos e
Serviços Ltda. (processo TC 8629/2014), versando sobre o fato
da administração municipal não ter solicitado a comprovação pela
licitante de possuir em seu quadro permanente na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de
atestado de responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva
CAT — Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, para os
serviços considerados de maior relevância, relativos ao Lote 2.
Provavelmente, pelo fato de ser idêntico aos demais, os responsáveis
não produziram novas informações sobre o questionamento.
Análise:
A este item se aplica a análise já apresentada nos dois itens
referidos, por terem o mesmo teor e fundamentação.
A conclusão, que reiteramos, é quanto à improcedência do
questionamento, pois, com a alteração realizada, a administração
reconheceu que a exigência de capacidade técnico-operacional
não seria indispensável à garantia do cumprimento das obrigações
do Lote 2, uma vez que o serviço pode nem ser necessário. Em
consequência, o mesmo entendimento seria aplicável à exigência
de qualificação técnico-profissional. Ademais, em se tratando de
atividade regulamentada, a obrigatoriedade de supervisão do
profissional habilitado, caso necessário, independe da exigência
prévia na licitação, como bem se destaca da Súmula/TCU nº
260: “É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução,
supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, [...]”.
Portanto, caso venha a ser preciso a realização de transporte
de resíduos urbanos para destinação final fora do município,
necessariamente deverá ser exigida a participação do profissional
habilitado para a realização do serviço, por força da legislação de
regência das atividades do Engenheiro Sanitarista e do Engenheiro
Civil, Resolução Confea nº 310/1986 e Resolução Confea nº
218/1973, respectivamente, observando-se que, para o caso em
apreço, não é requerida especialização adicional à do curso regular
de formação.
III – CONCLUSÃO
Diante da apresentação da nova versão do edital pelos responsáveis,
da informação de que as alterações poderiam alterar as análises
apresentadas na MTP 795/2014, e da representação da empresa
Ambitec S/A, trazida à análise, informamos:
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1 – Quanto ao teor das análises produzidas no âmbito da MTP
795/2014:
1.1 – A retificação da análise dos itens 2.1.1.1 e 2.2.2, substituindoas pelas análises produzidas nesta MTP, item II.1, onde se passa a
considerar improcedentes os questionamentos das representações,
a que se referem;
1.2 – A ratificação das análises dos demais itens, uma vez que a nova
versão do edital não apresenta qualquer alteração, no tocante aos
pontos analisados anteriormente, e as informações trazidas pelos
responsáveis não esclarecem, nem justificam, as impropriedades
técnicas elencadas naquela MTP;
2 – Considerando as informações acima e a outra representação
apensada a estes autos, de autoria da empresa Ambitec S/A,
propomos a Notificação dos Representados, para que, no prazo a
ser estipulado pelo Relator:
2.1. Se manifestem, ou apresentem justificativas, sobre os pontos
das representações considerados procedentes na análise produzida
nos itens 2 e 3 da MTP 795/2014, com atenção à retificação acima;
2.2. Se manifestem, ou apresentem justificativas, sobre o ponto da
representação da empresa Ambitec S/A, considerado procedente na
análise produzida no item II.2.2 desta MTP;
2.3. Procedam à publicação de errata para correção dos equívocos
de referências no edital, apontados no item 3.2 da MTP 795/2014;
2.4. Se manifestem ou apresentem justificativas sobre os preços dos
serviços referentes à operação da Estação de Transbordo, enquanto a
mesma não é implantada e funciona na Usina de Triagem, conforme
apontado no item 3.3 da MTP 795/2014; e
2.5. Se manifestem ou apresentem justificativas sobre a ausência de
regulamentação no edital, no projeto básico e no contrato, quanto
às responsabilidades das partes pelo uso provisório da Usina de
Triagem do Município, até a implantação de Estação de Transbordo,
conforme apontado no item 3.3 da MTP 795/2014.
Por seu turno, o Núcleo de Cautelares – NAC manifestou-se às fls.
951/956 através da MTP 777/2015, onde verbis:
Instados a se manifestarem sobre as MTP’s 795/2014 (NEO)
e 805/2014 (NCA), os Representados apresentaram as
“JUSTIFICATIVAS” de fls. 792/798, acompanhadas da documentação
suporte de fls. 799/914.
Nessa peça os Representados apresentaram justificativas apenas
quanto aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da MTP 805/2014
(referentes às propostas de encaminhamento feitas na MTP
795/2014), deixando de se manifestar sobre os itens 3.1.5 e 3.1.6,
da referida MTP 805/2014.
Quanto às justificativas apresentadas em relação às propostas de
encaminhamento constantes nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4,
foram às mesmas analisadas na MTP 13/2015 (NEO), por serem
afetas à área de engenharia.
A mesma MTP 13/2015 analisou, também, os alegados indícios
de irregularidades apontados na Representação levada a efeito
pela empresa AMBITEC (Processo TC-11.373/2014), à exceção do
indício referente à “AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL”
Acolhem-se, aqui, todos os seus fundamentos, motivações,
conclusões e propostas de encaminhamento, como partes
integrantes da presente MTP.
2.1- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU
CAPITAL SOCIAL
Quanto ao indício de irregularidade não examinado na MTP 13/2015,
o mesmo já foi analisado e refutado na MTP 805/2014 (NCA), da
seguinte forma:
“Quanto à não exigência de capital social ou patrimônio líquido
mínimo, não podemos afirmar pela irregularidade. De fato, o rol de
exigências constantes da Lei nº 8.666/93 a título de habilitação é
rol máximo, não sendo o gestor público obrigado a lançar mão de
todos os requisitos.
Somos no sentido de que seja dada oportunidade ao gestor público
para arrazoar a sua escolha em não exigir capital social/patrimônio
líquido mínimo.”
Apesar de ter entendido que não configura irregularidade a não
exigência de capital social ou patrimônio líquido, a MTP 805/2014
propôs a notificação dos Representados a fim de justificarem
o porquê dessa escolha, pois também não foi exigida garantia
contratual.
A justificativa é necessária por parte dos Representados, haja
vista que, da mesma maneira que não se deve fazer exigências
de qualificação econômico-financeira desarrazoadas e restritivas à
competividade do certame, também não deve o gestor deixar de
exigir a qualificação mínima permitida por lei, de modo a zelar pela
adequada comprovação da capacidade econômico-financeira dos
licitantes para executarem o objeto licitado.
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Quando faz tal opção, a mesma deve ser devidamente justificada na
fase interna da licitação. Caso não haja tal justificativa no processo
administrativo, abriu-se a oportunidade para que faça a justificava
de sua escolha perante esta Corte.
Portanto, ante a inércia dos Representados em apresentar
justificativas quanto aos itens 3.1.5 e 3.1.6, da MTP 805/2014, fazse necessário que se renove a notificação.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 – a Notificação dos Representados, para que, no prazo a ser
estipulado pelo Relator:
3.1.1 – manifestem-se ou apresentem justificativas sobre os
pontos das representações considerados procedentes na análise
produzida nos itens 2 e 3 da MTP 795/2014, atentando para que
o item II.1 da MTP 13/2015 passou a considerar improcedentes
os questionamentos das representações, cuja análise já havia sido
feita nos itens 2.1.1.1 e 2.2.2 da MTP 795/2014;
3.1.2 – manifestem-se ou apresentem justificativas sobre o ponto
da representação da empresa Ambitec S/A, considerado procedente
na análise produzida no item II.2.2 da MTP 13/2015;
3.1.3 – procedam à publicação de errata para correção dos equívocos
de referências no edital, apontados no item 3.2 da MTP 795/2014;
3.1.4 – manifestem-se ou apresentem justificativas sobre os preços
dos serviços referentes à operação da Estação de Transbordo,
enquanto a mesma não for implantada e funcionar na Usina de
Triagem, conforme apontado no item 3.3 da MTP 795/2014;
3.1.5 – manifestem-se ou apresentem justificativas sobre a ausência
de regulamentação no edital, no projeto básico e no contrato, quanto
às responsabilidades das partes pelo uso provisório da Usina de
Triagem do Município, até a implantação de Estação de Transbordo,
conforme apontado no item 3.3 da MTP 795/2014;
3.1.6 – manifestem-se ou apresentem justificativas quanto à não
exigência de patrimônio líquido/capital social mínimo, conforme
apontado no item 3.1.5 da MTP 805/2014;
3.1.7 – manifestem-se ou apresentem justificativas quanto à escolha
dos índices contábeis, em seus aspectos qualitativos e quantitativos,
conforme apontado no item 3.1.6 da MTP 805/2014.
Sugere-se, em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, o encaminhamento de cópia desta manifestação,
bem como da MTP 795/2014, da MTP 805/2014 e da MTP 13/2015,
aos REPRESENTADOS supracitados, bem como que se dê ciência
aos Representantes do teor da decisão a ser proferida, conforme
mandamento do §7, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
É o relatório. DECIDO.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO CONTAS E
OUTROS. P.M.ARACRUZ. CP 004.2014. MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.
ILEGALIDADES NO EDITAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
Acolho o posicionamento do Corpo Técnico desta Corte de Contas,
exarado nas Manifestações Técnicas Preliminares MTP 13/20154 do
NEO e MTP 77/2015 do NAC, suso referidas.
Consultando o sítio da Prefeitura Municipal de Aracruz hoje, (Erro! A
referência de hiperlink não é válida.) constato que as concorrentes
no certame licitatório foram inabilitadas, sendo aberto prazo para
recurso bem como para apresentação de nova documentação, nos
termos previstos no edital.
Ante o exposto, acompanho a manifestação técnica exarada
nas MTP’s 13/2015 do NEO e 77/2015 do NAC e DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO com urgência, preferencialmente por meio eletrônico,
dos. Srs. JAIME BORLINI JUNIOR, SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS URBANOS (INTERINO) – SETRANS e IDELBLANDES
ZAMPERLINI, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, ambos da Prefeitura Municipal de Aracruz, para, no
prazo improrrogável de 5 (cinco) dias apresentem as justificativas e
documentos que julgarem necessários a respeito das irregularidades
apontadas pelas Manifestações Técnicas Preliminares suso referidas.
Lembro, por oportuno, que permanece em vigor a RECOMENDAÇÃO
exarada na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1651/2014 no
sentido de que não se homologue o certame até ulterior manifestação
desta Corte de contas sobre o assunto.
Por fim, cumpridas as etapas iniciais, sejam os autos encaminhados
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para instrução
do feito em idêntico prazo, após a remessa das justificativas e
documentos do jurisdicionado.
Cientifique-se as partes representantes do teor da decisão,
preferencialmente por meio digital.
É como DECIDO.
Vitória ES, 06 de fevereiro de 2014.
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Conselheiro Relator
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[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 009, de 05 de março de 2015.
Institui o Protocolo Eletrônico, integrante do programa
e-TCEES, como sistema eletrônico oficial de recebimento e
tramitação de documentos no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012, c/c do Artigo 20 incisos I; XXVII e XXX e Artigos
242, caput, e 247, todos do Regimento Interno.
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o sistema protocolo eletrônico, integrante do
Programa e‑TCEES, como meio oficial de recebimento e tramitação
de documentos e expedientes no âmbito do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
Art. 2º. Todos os documentos e expedientes encaminhados ao
Tribunal de Contas serão recebidos, conferidos e protocolizados
pelo Núcleo de Controle de Documentos - NCD, incluindo-se
eletronicamente número de ordem, data e horário do registro
e deverão ser obrigatoriamente digitalizados, cadastrados e
tramitados no sistema protocolo eletrônico dentro do programa
e-TCEES, salvo as hipóteses previstas no artigo 3º desta Portaria
especificamente no que se refere à digitalização.
§ 1º Para os fins desta Portaria, considera-se documento ou
expediente digitalizado o documento preexistente em meio físico
convertido em documento eletrônico por meio de softwares
específicos, mantendo as características originais quando da sua
visualização.
§ 2º Os documentos e expedientes eletrônicos resultantes de
digitalização pelo Tribunal, após certificação digital que garanta a
fidedignidade da versão eletrônica mediante assinatura digital do
servidor ou autoridade competente, serão considerados originais
para todos os efeitos legais.
§ 3º Os documentos e expedientes físicos que forem digitalizados
deverão permanecer sob a guarda do Núcleo de Controle de
Documentos, em arquivo próprio, até deliberação da unidade ou
da autoridade competente.
Art. 3º Não deverão ser digitalizados os seguintes documentos
e expedientes:
Considerados tecnicamente inviáveis;
Processos administrativos ou judiciais de outros órgãos;
Relacionados a matérias administrativas internas do Tribunal de
Contas;
Entregues em envelope lacrado e com referência expressa de
sigiloso, até deliberação em contrário da autoridade competente.
Parágrafo único. Considera-se tecnicamente inviável a
digitalização dos seguintes documentos e expedientes:
I– quando o tamanho do documento ou expediente for superior
à capacidade de recebimento do sistema protocolo eletrônico
integrante do programa e-TCEES;
II– quando da digitalização resultar ilegibilidade do documento
ou expediente;
III– quando o formato do documento ou expediente for
incompatível com os padrões do sistema protocolo eletrônico;
IV- quando a natureza do próprio documento ou expediente
tornar impossível sua digitalização.
Art. 4º. Os documentos e expedientes que não forem digitalizados,
conforme disposto no artigo anterior, deverão obrigatoriamente
ser cadastrados e tramitados no sistema protocolo eletrônico,
do Programa e-TCEES, e entregues fisicamente na unidade de
destino, podendo ser exigido pelo remetente o respectivo recibo
de entrega que será emitido pelo sistema.
Art. 5º. É obrigatória a assinatura digital da autoridade ou do
servidor responsável pela digitalização, tramitação e inclusão de
documentos ou expedientes no sistema protocolo eletrônico.
§ 1º A identificação inequívoca do signatário, assim como a
autenticidade e integridade dos atos, documentos e expedientes
do protocolo eletrônico serão asseguradas mediante assinatura
eletrônica baseada em certificado digital.
§ 2º Para os fins desta Portaria, considera-se assinatura eletrônica
a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por
autoridade certificadora credenciada – ICP- Brasil.
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§ 3º É permitida a aposição de mais de uma assinatura digital em
um mesmo documento.
Art. 6º. Todos os órgãos integrantes da estrutura organizacional
do Tribunal de Contas bem como as unidades que compõem
a estrutura da sua Secretaria Geral deverão se manifestar e
instruir os documentos e expedientes recebidos e cadastrados no
sistema protocolo eletrônico, do Programa e-TCEES, utilizando
os recursos tecnológicos disponibilizados pelo próprio sistema,
mesmo nas hipóteses em que o documento ou expediente não
seja digitalizado.
Art. 7º. Quando a autoridade competente determinar ou a
unidade solicitar a autuação ou juntada do documento ou
expediente, digitalizado ou não, em processo específico, o Núcleo
de Controle de Documentos deverá cumprir a determinação ou
solicitação fazendo juntar o documento ou expediente físico que
estava sob sua guarda, acompanhado de impressão de todos os
demais documentos que instruem o referido protocolo eletrônico.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
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[LICITAÇÕES]
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015
PROC. TC 9527/2014
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com a Lei 10.520/02,
Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, para a Prestação de
serviços de captura, edição, armazenamento, Gerenciamento
e disponibilização de informações, de conteúdo institucional
e didático, em áudio e vídeo digitais, conforme quantidade e
especificações previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação deverão ser entregues na sessão pública que ocorrerá às
13:30 horas do dia 20 de março de 2015, na sede do TCEES. O
credenciamento ocorrerá a partir das 13:00h. O Edital poderá
ser retirado no site http://www.tce.es.gov.br.
Vitória, 06 de março de 2015.
Daniel Santos de Sousa
Pregoeiro - TCEES
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