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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-044/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5583/2010 (APENSOS: TC-2187/2010)
JURISDICIONADO- CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - SÉRGIO MENEGUELLI
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 –
1) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JULGAR
IRREGULARES AS CONTAS – RESSARCIMENTO – MULTA 2)
DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os autos de Fiscalização Ordinária realizada na Câmara
Municipal de Colatina, referente ao exercício de 2009, com base
nos Planos de Auditoria nº 179/2010 (fls. 01 a 04) e nº 185/2010
(Engenharia - fls. 05)
A 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório de Auditoria
Ordinária RA-O 173/2010 (fls. 08 a 19) e juntou documentos às fls.
27 a 918.
Em seguida foi elaborado o Relatório de Auditoria Ordinária –
Engenharia RA-O 107/2010 (fls. 920 a 924) e documentos de fls.
926 a 929.
A 4ª Secretaria de Controle Externo exarou Instrução Técnica
Inicial ITI 919/2010 (fls. 930 a 947), apontando irregularidades e
sugerindo a citação do responsável.
Nos termos do voto do Conselheiro Relator, o Plenário decidiu citar
o Sr. Sérgio Meneguelli, Presidente da Câmara, para apresentar
esclarecimentos que entendesse necessários (Decisão Preliminar TC
– 0579/2010 - fls. 956).
Regularmente citado (fls. 958/959), o responsável manifestou-se às
fls. 962 a 1010.
De sua vez, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2064/2013 (fls.
1013 a 1052), opinando pela irregularidade das contas.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas que emitiu o Parecer PPJC 1989/2014 da lavra do
Excelentíssimo Procurador Geral de Contas, Luis Henrique Anastácio

da Silva (fls. 1056 a 1059), dissentindo da área técnica somente
quanto ao item 4.1.1 da ITC – Ausência de Comprovação da
Finalidade Pública. Quanto ao referido item, opinou o Excelentíssimo
Procurador por recomendar ao gestor que seja efetivamente
demonstrada a finalidade pública nos gastos com combustíveis.
Ressalte-se haver nos autos pedido de Sustentação Oral (fls. 973).
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.
Da análise das irregularidades examinadas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2064/2013 (fls. 1013 a 1052) discordo da conclusão
exarada no item 3.1 – Ausência de comprovação da finalidade pública,
e corroboro com o Parecer do Ministério Público de Contas (PPJC
1989/2014 – 1056 a 1059) em relação a este item, recomendando
ao gestor que seja efetivamente demonstrada a finalidade pública
nos gastos com combustíveis.
Além disso, entendo, neste caso não ser necessário tornar
insubsistente o Acórdão TC 94/2011 (f. 142-144) proferido na
Prestação de Contas Anual do Município de Colatina (Processo TC
2187/2010, em apenso).
Isso em razão da imperiosidade de os presentes autos serem
convertidos em Tomada de Contas tendo em vista a existência de
irregularidades que causaram dano ao erário.
Assim, discordo da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2064/2013
e do Parecer do Ministério Público de Contas (PPJC 1989/2014)
quanto a necessidade de tornar insubsistente o Acórdão proferido
na Prestação de Contas Anual.
Desta forma, após as necessárias considerações passo a
fundamentação nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva –
“(...) 3.1. Ausência de Comprovação da Finalidade Pública
Base Legal: Artigo 37 da Constituição Federal
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 1 da ITI
919/2010:
Convite nº 01/2009
Objeto: Aquisição de combustível
Vencedor: Posto Arco Ltda
Valor: R$ 2,53 p/litro
A Câmara Municipal de Colatina instaurou o procedimento licitatório
convite nº 01/2009 objetivando adquirir combustíveis para uso pelos
Vereadores, considerando autorização decorrente da Lei Municipal
nº 5.110/2005.
Realizado o certame, sagraram-se vencedoras as empresas Posto
Arco Ltda para o produto gasolina comum, com valor unitário R$
2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos); Zam Comércio de
Combustíveis Ltda para o produto álcool comum, com valor unitário
R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) e Posto São Miguel Ltda
para o produto óleo diesel, com valor unitário de R$ 2,01 (dois reais
e um centavo).
Em 27 de janeiro de 2009 o Presidente da Câmara Municipal
homologou o resultado da licitação convocando para assinatura do
termo de contrato apenas o fornecedor Posto Arco Ltda. Na sequência,
foi assinado o termo de contrato nº 006/2009, com vigência a partir
de 02/02/2009 e vencimento previsto para 31/12/2009.
A motivação das despesas com aquisição de combustíveis para
uso pelos Edis fundamentou-se nas disposições da Lei Municipal
nº 5.110/2005. Esta lei dispõe sobre a concessão de quota de
combustível aos vereadores da Câmara Municipal de Colatina.
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Vejamos seu objeto:
LEI Nº 5.110, DE 30 DE AGOSTO DE 2.005.
Artigo 1º - Fica autorizada a concessão de 200 (duzentos) litros de
combustível, para cada Vereador da Câmara Municipal de Colatina
que serão concedidos da seguinte forma: 100 (cem) litros a partir da
publicação deste projeto; e 100 (cem) litros a partir da 1º de janeiro
de 2006, que serão utilizados em deslocamentos de assuntos de
interesse do Poder Legislativo. (sic)
A equipe signatária do relatório de auditoria verificou que no
decorrer do exercício de 2009 o consumo de combustíveis pelos
Edis atingiu o montante de R$ 52.198,89 conforme demonstrado na
tabela a seguir:
- Demonstrativo de gastos com combustíveis no exercício de 2009
em R$
MÊS REFERÊNCIA
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

NOTA FISCAL
4852
4929
4994
5056
5137
5191
5258
5329
5401
5459
0067

VALOR
4.838,56
4.859,46
4.735,43
4.832,76
4.772,59
4.850,72
4.793,16
4.275,32
4.690,28
4.785,72
4.764,89
52.198,89

Fonte: processo CMC nº 65/2009
Mesmo estando esta despesa devidamente amparada por ato
legal, sua motivação carece de finalidade pública, uma vez que
não existe comprovação de que o valor despendido esteja ligado
única e exclusivamente com fins públicos inerentes às atividades
parlamentares.
Sobre o assunto esta Corte de Contas já se manifestou da seguinte
forma:
PARECER/CONSULTA TC-31/2005
PROCESSO - TC-2604/2005
INTERESSADO – CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ASSUNTO - CONSULTA
1) REPASSE PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COMBUSTÍVEL
A VEREADORES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO PARTICULAR
EM ATIVIDADES VINCULADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO POSSIBILIDADE CONDICIONADA - CRITÉRIOS - PROCEDIMENTOS
...
(...) em relação ao repasse de combustível a vereadores, “(...) há
possibilidade de concessão de combustível aos vereadores para
uso em seus veículos, desde que a Câmara de Vereadores não
disponha de veículo para usos oficiais; desde que haja regramento
disciplinando a concessão e uso do combustível; que seja usado para
fins exclusivamente públicos; que haja valor (ou quota) máximo a
ser despendido; e possível certame licitatório.
PARECER/CONSULTA TC-038/2003
PROCESSO - TC-1915/2003
INTERESSADO – CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - CONSULTA
COMBUSTÍVEL PARA VEREADORES CUSTEADO PELA CÂMARA
MUNICIPAL
–
EXCEPCIONALIDADE
POSSIBILIDADE
CONDICIONADA AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS A SERVIÇO
DO PODER PÚBLICO E AUSÊNCIA DE VEÍCULO PRÓPRIO DA CÂMARA
– NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,
NORMAS DISCIPLINADORAS, FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO A SER
DISPENDIDO E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGAL.
(...) Analisando as manifestações acima citadas, respondo,
complementarmente, da seguinte forma ao questionamento:
“Teria o Poder Legislativo Municipal amparo legal para conceder
combustível ao Vereador?”. (fls. 02). Como regra geral, o Poder
Legislativo Municipal não poderia arcar com os gastos referentes
aos automóveis particulares do Vereador. Há, porém, alguns casos
excepcionais em que a Edilidade poderia arcar com essas despesas.
São eles: Quando o legislativo não dispuser de veículo (s) próprio (s),
ou cedidos pelo Executivo, ou ainda locados; Quando os Vereadores
utilizarem o próprio veículo em deslocamentos a fim de tratar de
assuntos de interesse público. Para isso, deverá existir autorização
expressa da Câmara, prévia autorização em lei específica, dotação
orçamentária e fixação de valor máximo a ser despendido, tudo
espelhado nos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade,
publicidade, eficiência e economicidade
Conforme os pareceres desta Corte de Contas, temos que há
possibilidade de concessão de combustível aos vereadores para uso
em seus veículos, desde que atenda a três requisitos:
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Que a Câmara Municipal não disponha de veículo oficial;
Que haja regramento disciplinando a concessão e o uso; e
Que seja usado para fins exclusivamente públicos.
Ao verificar os relatórios de controle dos abastecimentos
apresentados pelos Edis, parte integrante dos processos de
pagamentos anexados aos autos, a equipe responsável pelo
relatório de auditoria percebeu que os vereadores apenas informam
as datas dos abastecimentos, as placas dos veículos utilizados, a
quantidade de litros de combustíveis utilizados, o número do cupom
fiscal referente a cada abastecimento e no campo do formulário
de controle que deveriam informar os objetivos das viagens, tão
somente registram as localidades supostamente visitadas. Ou seja,
não há nos autos, elementos que comprovem de forma efetiva a
existência do interesse público.
A Constituição Federal de 1988, ao dispor em seu artigo 37 sobre os
princípios aplicáveis às administrações públicas obriga, e não faculta,
todos aqueles que lidam com recursos públicos a se submeterem aos
princípios ali elencados. Os interesses públicos devem ser sempre
e claramente evidenciados, sob pena de que sejam confundidos
com interesses privados, que não podem ser objeto de custeio pela
Administração Pública.
Vejamos o que dispõe o artigo 37 da CRFB/88:
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:
Considerando que o interesse público não restou claramente
evidenciado nas justificativas apresentadas pelos Edis, a situação
ora narrada apresenta-se em desacordo com os princípios
constitucionais aplicáveis à Administração Pública, motivo pelo qual
cabe ao gestor responsável demonstrar a finalidade pública de cada
deslocamento cujo combustível foi custeado com recursos públicos,
sob pena de restituição aos cofres municipais da importância de
R$ 52.198,89 (cinquenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e
oitenta e nove centavos) correspondentes a 27.088,1629 VRTEs.
Justificativas
Quanto à ausência de comprovação da finalidade pública verificada
no Convite n. 01/2009 cujo Objeto era a Aquisição combustível,
o defendente preliminarmente, informou que, tem elevado apreço
pela coisa pública, e pontuou especificamente o seu posicionamento
contrário à utilização de combustível pelos vereadores do Município
de Colatina. Informou que não utilizava o combustível fornecido
por esta Câmara, apresentou declaração anexa, da Diretoria Geral
desta Casa, responsável pelo controle da concessão de autorização
para o fornecimento e recebimento de prestações de contas dos
vereadores.
Informou que na ocasião em que a equipe de auditoria do TCEES
esteve nesta Casa e questionou a fragilidade da comprovação
do interesse público nos abastecimentos dos vereadores esta
Presidência suspendeu, imediatamente, o fornecimento de
combustível aos vereadores.
Mencionou que nas contas de 2008, o vereador responsável,
também foi questionado de indício de irregularidades na prestação
de contas pelos vereadores pela utilização de combustível, mas
depois dos esclarecimentos prestados houve parecer favorável da
equipe técnica e da procuradoria de justiça de contas, cuja situação
atual está aguardando decisão, conforme informação do vereador
presidente em 2008 e assessoria jurídica desta Casa que estiveram
no Tribunal de Contas e ainda que a prestação de contas no exercício
de 2008 foi da mesma forma que a prestação de contas no exercício
de 2009 e exercícios anteriores. No processo de prestação de contas
do exercício de 2008 foi aceita a prestação de contas feita pelos
vereadores, que, repita-se, é da mesma forma que no exercício 2009
(relatório dos próprios vereadores).No entanto, alegam os Auditores
que não houve demonstração de que esses abastecimentos foram
realizados para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo,
como determina o artigo 1° da Lei Municipal 5.110/2005, que
concede o beneficio.
Alegou que nos relatórios apresentados pelos Vereadores foram
apresentados documentos indicando data e destino das viagens
realizadas, não sendo os mesmos considerados suficientes pelo
técnico que procedeu à análise, para motivar os deslocamentos,
entendendo que o Ordenador de Despesas deveria informar qual o
interesse público a ser atingido nos mesmos, sob pena de restituição
ao erário do valor despendido na aquisição do combustível durante
o Exercício de 2009, R$ 52.198,89 (cinquenta e dois mil cento e
noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).Informou que
não é possível agora este Ordenador de Despesas informar cada
deslocamento feito pelos Vereadores e qual o interesse público a
ser alcançado por cada abastecimento, que constam do relatório de
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cada vereador.
Narrou que no caso de Colatina, conforme texto legal que autoriza a
concessão de combustível aos Vereadores:
Lei 5.110/05
Art. 1°. Fica autorizada a concessão de 200 (duzentos) litros de
combustível para cada Vereador da Câmara Municipal de Colatina
que serão concedidos da seguinte forma: 100 (cem) litros a partir
da publicação deste projeto; e 100 (cem) litros a partir de 1°. de
janeiro de 2006, que serão utilizados em deslocamentos de assuntos
de interesse do Poder Legislativo.
A concessão deveu-se ao fato de a Câmara não dispor de veículo
para cada um dos Vereadores, devendo os mesmos fazer uso de
seus carros particulares para deslocamentos em objeto de serviço,
obviamente de interesse público. Não havendo veículos para os
Vereadores, foi promulgada Lei específica fixando o valor máximo
a ser despendido, com dotação orçamentária e autorização da
Câmara. Tudo em observância aos princípios indicados pelo Relator
no Parecer-Consulta TC-038/2003, que acompanhou a justificativa
do processo legislativo. Evidentemente que os deslocamentos que
justificariam a concessão seriam aqueles realizados em proveito do
interesse público — traduzido na Lei específica, por “deslocamentos
(para tratar) de assuntos de interesse do Poder Legislativo”.
Informou ainda que no caso particular de Colatina, o Município
tem 1.400 (mil e quatrocentos) quilômetros quadrados, com
58 (cinquenta e oito) bairros da sede do município e em 6 (seis)
Distritos e 80(oitenta) Comunidades situadas na zona rural. Os
distritos distam do centro da cidade de Colatina – sede do Município
da seguinte forma:Baunilha-21 km; Ângelo Frechiani-33 km;
Boapaba-14 km; Graça Aranha-38 km; Itapina-25 km; São João
Pequeno-42 km.
Adiante narrou que, os Edis para manterem contatos com suas
“bases”, espalhadas fisicamente por todo o Município, valeram-se de
seu carro particular, pois o Vereador é o contato direto da Sociedade,
especialmente com as comunidades e Distritos da área rural.
Sendo por intermédio do vereador que o cidadão apresenta suas
necessidades e reclamações, as quais serão levadas ao Executivo
para atendimento, ou serão motivadoras de Projetos de Lei a serem
votados na Câmara. A vontade popular é detectada pelas visitas dos
vereadores às comunidades, distritos e bairros em que os serviços
públicos e ações do governo e políticas locais são solicitados ou
prestados. Os vereadores representantes da comunidade local são
quem visitam e questionam a sociedade quanto às demandas. Em
que a cada deslocamento feito pelo Município, o Vereador está
fazendo contato com seus eleitores/munícipes e buscando com eles
a matéria que irá alimentar sua atividade na Câmara Municipal.
Além desse contato, os Vereadores são também chamados a
participar, oficialmente, de atividades onde sua presença se faz
determinante, como agentes políticos que são e representantes do
povo. E informou que, em regra, não há lista de presença nesses
eventos e a comprovação do comparecimento do Edil.
Também, destacou que houve inúmeros deslocamentos feitos
pelos Vereadores à Capital do Estado para contatos com o Poder
Executivo Estadual e com Deputados, para discussão de assuntos
de interesse do Município. Todos esses deslocamentos são feitos
no carro particular do Vereador, razão pela qual, foi-lhe concedida,
legalmente, a quota de combustível para cobertura da despesa
decorrente dos abastecimentos feitos.
Argumentou ainda ser evidente que não é possível discriminar
todas e cada urna das visitas feitas por cada Vereador aos seus
eleitores e outras visitas a todas as localidades, com o Executivo,
inclusive, para tratar de matéria de interesse municipal. O Vereador,
por força de sua própria natureza, é o único que trata diretamente,
numa relação pessoal, com os representados políticos. Sendo esse
o interesse público motivador da concessão de combustível aos
Vereadores de Colatina.
Continuou argumentando que, no Legislativo Federal e Estadual
a prestação de contas com gastos de combustível não se exige a
comprovação de cada contato com os eleitores, bases, comunidades
e visitas informais ou oficiais. E ainda que os membros do Congresso
Nacional têm direito a passagens aéreas, pagas pelo Erário,
semanalmente para viajar para seu Estado. Presume-se o interesse
público, que essas viagens tenham por objetivo atender o interesse
de o Congressista mantenha contato com suas bases, onde detecta
anseios, ouve reclamações, recolhe opiniões e busca a motivação
para o exercício do mandato. Não se exige que o Congressista
preste contas ou informe em detalhe quais os locais que visitou, ou
com quais pessoas conversou, oficial e formal, não necessariamente
com registros oficiais.
Citou que, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo a situação
não é diferente. Cada Deputado tem direito uma cota no valor

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

Página 3
mensal determinado destinada ao custeio das despesas do Gabinete
do Parlamentar, entre as quais o fornecimento de combustível para
veículos que venham a ser locados pelo Deputado (artigo 20 do Ato
3326). A requisição do combustível é feita de forma simples, sem
qualquer justificativa quanto aos deslocamentos que o veículo locado
irá realizar. A Assembleia reconhece que o fato de o Deputado viajar
para um Município onde tenha base política, com o fito de conversar
com seus eleitores, é objeto de interesse público e interesse do
Poder Legislativo, vez que desses contatos, resultarão ações a
serem desenvolvidas no âmbito daquela Casa de Leis.
E finaliza dizendo que com base nessas comparações, entende
que no caso dos Vereadores não pode ser diferente, pois cada
vereador apresentou relatório das atividades no final de cada
mês, justificando a despesa. Sendo, portanto, obrigação de cada
vereador a comprovação dos gastos. Todos apresentaram relatório e
declaração de sua atividade, por isso, entendeu que foi comprovada
a despesa no desempenho das atividades dos vereadores. Assim,
requereu que sejam consideradas justificadas as despesas dos
vereadores com combustíveis.
Análise
Versa o item sobre a ausência de comprovação da finalidade
pública em despesa com aquisição de combustível, em infringência
ao art. 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que não
foram apresentados documentos comprobatórios suficientes para
comprovar que o valor despendido em combustível foi utilizado
exclusivamente para atividades parlamentares.
Ao verificar os relatórios de controle dos abastecimentos
apresentados pelos Edis, a equipe de auditoria verificou que os
vereadores informavam as datas dos abastecimentos, as placas dos
veículos utilizados, a quantidade de litros de combustíveis utilizados,
o número do cupom fiscal referente a cada abastecimento e no
campo do formulário de controle que deveriam informar os objetivos
das viagens, somente registram as localidades supostamente
visitadas. Restando prejudicada a comprovação da efetiva existência
do interesse público em tais deslocamentos.
Da análise específica do item verifica-se que a informação das datas
dos abastecimentos, as placas dos veículos utilizados, a quantidade de
litros de combustíveis utilizados, o número do cupom fiscal referente
a cada abastecimento supre parte da informação necessária para
comprovação dos gastos, porém a simples declaração da localidade
visitada revela-se frágil em seu intento de demonstrar o interesse
público da despesa realizada.
Em sua defesa, inicialmente o responsável argumentou que por
ter posicionamento contrário à utilização de combustível pelos
vereadores do Município de Colatina não utilizou o combustível
fornecido por esta Câmara anexando declaração emitida pela
Diretoria Geral da Câmara Municipal de Colatina. E ainda informou
que na ocasião em que a equipe de auditoria do TCEES esteve nesta
Casa e questionou a fragilidade da comprovação do interesse público
nos abastecimentos dos vereadores esta Presidência suspendeu,
imediatamente, o fornecimento de combustível aos vereadores.
No intuito de comprovar o interesse publico questionado pela
auditoria o defendente argumentou ainda:
“... os Edis para manterem contatos com suas “bases”, espalhadas
fisicamente por todo o Município, valeram-se de seu carro particular,
pois o Vereador é o contato direto da Sociedade, especialmente
com as comunidades e Distritos da área rural. É por intermédio do
vereador que o cidadão apresenta suas necessidades e reclamações,
as quais serão levadas ao Executivo para atendimento, ou serão
motivadoras de Projetos de Lei a serem votados na Câmara.
A vontade popular é detectada pelas visitas dos vereadores às
comunidades, distritos e bairros em que os serviços públicos e
ações do governo e políticas locais são solicitados ou prestados. Os
vereadores representantes da comunidade local são quem visitam
e questionam a sociedade quanto às demandas. Em que a cada
deslocamento feito pelo Município, o Vereador está fazendo contato
com seus eleitores/munícipes e buscando com eles a matéria que irá
alimentar sua atividade na Câmara Municipal. Além desse contato,
os Vereadores são também chamados a participar, oficialmente, de
atividades onde sua presença se faz determinante, como agentes
políticos que são e representantes do povo. E informou que, em
regra, não há lista de presença nesses eventos e a comprovação do
comparecimento do Edil.
Também, destacou que os inúmeros deslocamentos feitos pelos
Vereadores à Capital do Estado para contatos com o Poder
Executivo Estadual e com Deputados, para discussão de assuntos
de interesse do Município. Todos esses deslocamentos são feitos
no carro particular do Vereador, razão pela qual, foi-lhe concedida,
legalmente, a quota de combustível para cobertura da despesa
decorrente dos abastecimentos feitos.
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Argumentou ainda ser evidente que não é possível discriminar
todas e cada urna das visitas feitas por cada Vereador aos seus
eleitores e outras visitas a todas as localidades, com o Executivo,
inclusive, para tratar de matéria de interesse municipal. O Vereador,
por força de sua própria natureza, é o único que trata diretamente,
numa relação pessoal, com os representados políticos. Sendo esse
o interesse público motivador da concessão de combustível aos
Vereadores de Colatina”.
E ainda o defendente fez comparações com o Legislativo Federal e
Estadual argumentando que nestes órgãos a prestação de contas
com gastos de combustível não se exige a comprovação de cada
contato com os eleitores, bases, comunidades e visitas informais ou
oficiais. E ainda que os membros do Congresso Nacional têm direito
a passagens aéreas, pagas pelo Erário, semanalmente para viajar
para seu Estado. Presume-se o interesse público, que essas viagens
tenham por objetivo atender o interesse de o Congressista mantenha
contato com suas bases, onde detecta anseios, ouve reclamações,
recolhe opiniões e busca a motivação para o exercício do mandato.
Não se exige que o Congressista preste contas ou informe em detalhe
quais os locais que visitou, ou com quais pessoas conversou, oficial
e formal, não necessariamente com registros oficiais. Citou que, na
Assembleia Legislativa do Espírito Santo a situação não é diferente
[...].
É importante destacar que o interesse publico é o principio
basilar para o desempenho da Administração Publica, pois
visa atender aos interesses e necessidades da coletividade.
Assim a não-comprovação da lisura no trato de recursos
públicos recebidos, autoriza a presunção de irregularidade na
sua aplicação, conforme apontado pela equipe de auditoria.
Destarte, quando o responsável não é capaz de comprovar o bom e
regular uso dos recursos públicos há o ‘dano presumido’, a presunção
juris tantum de mau uso do dinheiro publico.
Ao argumentar que a prestação de contas no exercício de 2008
foi da mesma forma que a prestação de contas no exercício de
2009 e exercícios anteriores. Evidencia-se o não atendimento às
recomendações desta corte de contas, constante da Prestação de
Contas Anual do exercício de 2008, quanto ao aprimoramento do
mecanismo de controle de gastos e concessão de combustíveis, a fim
de viabilizar maior rigor na concessão do benefício legal. Destaca-se
o que consta da ITC 1787/2009:
PROCESSO: TC 1787/2009 e Apenso Proc. TC 4817/2009
INTERESSADO: Câmara Municipal de ColatinaASSUNTO: Prestação
de Contas AnualEXERCÍCIO: 2008
DA NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DECISÃO PRELIMINAR TC –
051/2010 (fl. 369):
O Presidente da Câmara Municipal de Colatina, Sr. Sérgio Meneguelli,
recebeu notificação (Termo de notificação nº 238/2010, à fl. 372), a
partir da Decisão Preliminar TC – 051/2010 (fl. 369), que acolheu o
voto do Conselheiro Relator (fls. 362/369).
Encaminhou, de acordo com o que fora exigido, cópia da Lei Municipal
nº 5110/2005, à fl. 818; do contrato nº 04/2008, às fls. 1128/1133;
além de vasta relação de formulários de controle de abastecimento.
Entendemos que a notificação foi corretamente atendida, pois
o responsável encaminhou os documentos de acordo com o
requisitado. No mérito, observando as anotações de controle do
combustível consumido, percebe-se que são registrados a data, a
placa do veículo, a quantidade de litros fornecidos, a nota fiscal e o
destino da viagem (sob denominação “objetivo”). Consideramos que
o mecanismo de controle deva ser aprimorado, a fim de viabilizar
maior rigor na concessão do benefício legal. É desejável que, além
das informações já existentes, sejam exigidas outras, como o
apontamento do objetivo final da viagem em questão (não apenas
designar o destino), a quilometragem do veículo utilizado (para
que se possa verificar a proporção entre a distância de viagem e
a quantidade de combustível concedido), além da estipulação de
uma quantidade de litros a ser concedida para cada quilometragem
equivalente.
O instrumento correto para o estabelecimento dessa regras é o
regulamento administrativo. Recomendamos o estabelecimento
formal por parte da Câmara Municipal de regulamentação acerca
da matéria, com o objetivo de instituir adequadamente as regras.
Insta frisar o que consta do Acórdão TC-071/2011, referente a
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Colatina do
exercício de 2008:
PROCESSO - TC-1787/2009 (APENSO: TC-4817/2009)
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 - PRESIDENTE:
OLMIR FERNANDO DE ARAÚJO CASTIGLIONI - 1) CONTAS
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REGULARES - QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL - 2) RECOMENDAÇÕES
AO GESTOR - 3) ALERTAR.
[...]
2. Recomendar ao gestor que:
2.1. Seja plenamente demonstrado e justificado nos processos
administrativos para referidas concessões e pagamentos o
interesse público na participação específica de cada vereador ou
servidor público em determinado evento, e, ainda, analisado a
proporcionalidade e razoabilidade da sua participação;
2.2. O mecanismo de controle de gastos e concessão de combustíveis
seja aprimorado, a fim de viabilizar maior rigor na concessão
do benefício legal. É desejável que, além das informações já
existentes, sejam exigidas outras, como o apontamento do objetivo
final da viagem em questão (não apenas designar o destino), a
quilometragem do veículo utilizado (para que se possa verificar a
proporção entre a distância de viagem e quantidade de combustível
concedido), além da estipulação de uma quantidade de litros a ser
concedida para cada quilometragem equivalente. O instrumento
correto para o estabelecimento dessa regra é o regulamento
administrativo. Recomendamos o estabelecimento formal por parte
da Câmara Municipal de regulamentação acerca da matéria, com o
objetivo de instituir adequadamente as regras;
3. Alertar ao gestor que a inobservância das recomendações
saneadoras feitas por este TCEES implicará, por si só, no julgamento
pela irregularidade das contas no exercício seguinte, na forma
disposta no artigo 143, parágrafo único do Regimento Interno do
TCEES (g.n.).
As recomendações feitas ao gestor nas contas do exercício de
2008, constantes do acordão Acórdão TC-071/2011, retratam
de forma inequívoca que o mecanismo de controle de gastos e
concessão de combustíveis necessitava de aprimoramento, e que
tais melhoramentos foram negligenciados pelo gestor no exercício
de 2009.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
3.2. Fornecimento de Passagens Aéreas – Liquidação de despesa
deficiente
Base Legal: Art. 63 §1º, inciso II e §2º, inciso I, todos da Lei Federal
nº 4320/64 e à cláusula 3ª do contrato nº 007/2009 c/c item 2 do
convite nº 003/2009
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 2 da ITI
919/2010:
Convite nº 03/2009
Objeto: Fornecimento de passagens aéreas
Vencedor: Unimundi Viagens e Turismo Ltda
Valor: R$ 36.000,00
A Câmara Municipal de Colatina realizou, nos autos do processo
administrativo nº 119/2009, o convite nº 03/2009, objetivando
contratar empresa especializada no fornecimento de passagens
aéreas a serem utilizadas pelos agentes públicos do Legislativo
Municipal.
O critério de julgamento determinado no convite foi o da oferta de
maior percentual de desconto sobre o valor do faturamento das
passagens pelas companhias aéreas.
Realizado o certame, sagrou-se vencedora a licitante Unimund
viagens e Turismo Ltda, oferecendo proposta com desconto de 4,5%
sobre o valor do faturamento.
Da análise do objeto da licitação e do critério de julgamento das
propostas, bem como, do objeto contratado, verificou-se que
o pagamento das despesas não aconteceu de acordo com as
disposições contratuais.
Vejamos o que dispõe o item 2 do convite nº 003/2009:
2. DO OBJETO
2.1 O objeto da presente licitação compreende a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento
de passagens aéreas que serão utilizadas pelos agentes públicos do
Poder Legislativo do Município de Colatina, que apresente o maior
percentual de desconto oferecido sobre o valor do faturamento.
2.2 As passagens serão fornecidas de acordo com as necessidades
da CONTRATANTE e mediante solicitação, com indicação das opções
de horários e tarifas que as empresas aéreas disponham para o
período da contratação.
2.3 O critério para escolha das tarifas e horários que melhor convir
à Administração é de exclusividade da CONTRATANTE.
O contrato nº 007/2009 apresentou a seguinte redação:
CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente CONTRATO é o fornecimento de PASSAGENS
AÉREAS (classe econômica) compreendendo a prestação dos
seguintes serviços:
a) Oferta de serviços para reserva e emissão de bilhetes de qualquer
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empresa de transporte, inclusive retorno;
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO
3.1 – A CONTRATADA concederá desconto no percentual de 4,5%
(quatro vírgula cinco por cento) sobre o valor do faturamento de
passagens, de acordo com a tabela vigente.
A tabela a seguir demonstra o valor faturado pelas companhias
aéreas, o valor que a Câmara Municipal pagou pelas passagens e o
valor que deveria ter pago efetivamente de acordo com o contrato
firmado:
– Pagamentos de passagens aéreas R$ 1,00
VIAGEM

BENEFICIÁRIOS VR. DAS
PASSAGENS
II Fórum
Patrícia Andrade 999,12
Nacional
Eliemar José
de TV’S
Alves da Costa
Públicas –
Olmir Fernando
dias 26, 27 e de Araújo
28/05/2009 Castiglioni
319º
Erivaldo Leite
736,84
Encontro
de Oliveira
Nacional de
Vereadores,
etc. –
dias 26 a
30/03/2009
Luiz Antônio
868,00
324º
Encontro
Wutikaski
Nacional de Juarez Vieira de
Vereadores, Paula
etc. –
dias 22 a
26/04/2009
333º
Hélio Dutra Leal 1.209,68
Encontro
José Rodrigo
Nacional de Correa Marins
Vereadores,
etc. –
dias 03 a
07/06/2009
TOTAL
3.813,64

VR.
VR. PAGO
DEVIDO¹
954,16
3.117,12

DIFERENÇA

703,68

739,17

35,49

828,92

5.672,70

4.843,78

1.155,20 1.155,20

2.162,96

0,00

3.641,96 10.684,19 7.042,23

1. Vr. Devido: Valor que a Câmara Municipal deveria pagar à
companhia aérea considerando o que dispõe a cláusula terceira do
contrato administrativo nº 07/2009.
Fonte: processo CMC nº 119/2009
A Lei Federal nº 4320/64 cuida da liquidação das despesas efetuadas
pelo Poder Público e, em o seu art. 63, dispõe da seguinte maneira:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
(...)
II - a importância exata a pagar;
(...)
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
A liquidação da despesa consiste na verificação do implemento de
condição. Trata-se de averiguar o direito do credor ao pagamento, a
fim de constatar se o implemento de condição foi cumprido.
Assim sendo, percebe-se que, ao descumprir a cláusula contratual
no que se refere ao valor a ser efetivamente pago a contratada,
a Administração Pública deixou de observar o que determina a
legislação mencionada, incorrendo numa irregular liquidação da
despesa decorrente do Convite nº 02/2009.
De todo o exposto, as situação apresentada está em desconformidade
com o acordado na cláusula 3ª do contrato nº 007/2009 e no item 2
do convite nº 003/2009, incorrendo no descumprimento do art. 63
§1º, inciso II e §2º, inciso I, todos da Lei Federal nº 45320/64, motivo
pelo qual cabe ao gestor responsável apresentar as justificativas
que julgar necessárias, sob pena de restituição aos cofres públicos
municipais da importância de R$ 7.042,23 (sete mil, quarenta e dois
reais e vinte e três centavos), equivalentes a 3.654,5044 VRTEs.
Justificativas
Quanto Fornecimento de Passagens Aéreas – Liquidação de despesa
deficiente verificada no Convite n º 03/2009 cujo Objeto era o
Fornecimento de passagens aéreas, o defendente manifesta que
a 4ª Controladoria concluiu que o pagamento das despesas de
fornecimento de passagens não atende as disposições contratuais.
O objeto é fornecimento de passagens aéreas aos agentes públicos
do Poder Legislativo. A contratada deve conceder desconto de
4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor do faturamento de
passagens. A equipe apresenta tabela que comprova o valor que
a Câmara de Colatina pagou e o que deveria pagar. Pela tabela a
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quantia a ser devolvida é o valor total de R$ 7.042,23 (sete mil
quarenta e dois reais e vinte e três centavos).
Adiante o defendente informou que parte dessa diferença foi
devolvida aos cofres públicos, conforme documentos de quitação
anexada, e, outra parte, entendeu indevida, conforme alegações:
a) Quanto à viagem para o II Fórum Nacional de TV’s Públicas
(pelos agentes: Patrícia A. Andrade, Eliemar J. A. Costa e Olmir F. A.
Castiglioni), a diferença apurada no valor de R$ 2.162,96 (dois mil
cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) foi devolvida
pelos agentes públicos, beneficiários, conforme DAM (documento de
arrecadação Municipal) quitado, anexo.
Portanto, quanto a esse indício de irregularidade já sanada pela
devolução aos cofres do público da quantia paga a maior pela
Câmara de Colatina.
Requer julgamento de regularização dessa despesa.
b) Quanto à viagem para o 319° Encontro Nacional de Vereadores,
nos dias 26 a 30 de março de 2009, pelo Vereador Erivaldo Leite
de Oliveira, a diferença apurada de R$ 35,49 (trinta e cinco reais e
quarenta e nove centavos).
A diferença devolvida aos cofres públicos, DAM (doc. Arrecadação
municipal) quitada, cópia anexa. Requer julgamento de regularização
dessa despesa.
c) Quanto à viagem ao 324°. Encontro Nacional de Vereadores,
nos dias 22 a 25 de abril de 2009, pelos Vereadores Luiz Antônio
Wutikaski e Juarez Vieira de Paula, com diferença a ser devolvida no
valor de R$ 4.843,78 (quatro mil oitocentos e quarenta e três reais
e setenta e oito centavos), todo respeito à auditoria técnica, o valor
a ser devido não é o valor indicado.
A viagem foi feita por três vereadores e não por dois vereadores
conforme detectou a auditoria técnica; portanto, a diferença a ser
devolvida é inferior à indicada na instrução técnica.
Cópias das principais peças do processo de pagamento, anexadas,
consta a viagem feita por três vereadores: Luiz Antônio Wutikaski,
Juarez Vieira de Paula e Wady José Jarjura.
A empresa declarou o ‘preso da passagem sendo um valor e a
auditoria técnica supõe outro valor para justificar o valor a ser
devolvido.
Solicitamos da empresa contratada a comprovação do valor da
passagem pela empresa aérea TAM, mas a contratada disse que não
seria possível a comprovação agora depois de tanto tempo, vez que
os preços das passagens oscilam, dependendo do dia da viagem, de
promoções e do tipo de serviço.
Não obstante, considerando o valor da passagem por três vereadores,
a Tesouraria apurou que o valor correto a ser devolvido por cada
vereador é de R$ 1.061,98 (mil sessenta e um reais e noventa e oito
centavos). Vejamos o “parecer” da Tesouraria, anexo:
“Considerando que o relatório do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, o valor apurado de R$ 828,92 (oitocentos e vinte e
oito reais e noventa e dois centavos), seja o valor de ida e volta
— Vitória a Florianópolis/Florianópolis a Vitória, de uma pessoa e
considerando que nessa viagem foram os vereadores Wandy José
Jarjura, Luiz Antonio Wutikaski e Juarez Vieira de Paula, a Câmara
deveria ter gato o montante de R$ 2.486,76 (dois mi] quatrocentos
e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), Mas foi pago o
valor de R$ 5.672,70 (Cinco mil seiscentos e setenta e dois reais
e setenta centavos). Logo, cabe a cada vereador a devolução aos
cofres públicos do montante de R$ 1.061,98 (mil sessenta e um
reais e noventa e oito centavos).” (negritamos).
Esse valor correspondente à diferença apurado pela Tesouraria,
repita-se considerando que a viagem foi feita por três vereadores
(e não dois conforme consta na auditoria) e ainda sob um valor
atribuído pelos técnicos do TCEES e não pelo preço informado pela
empresa contratada que vendeu as passagens.
O vereador Juarez Vieira de Paula já devolveu aos cofres públicos
o valor recebido indevidamente, conforme cópia DAM (documento
de arrecadação Municipal) devidamente quitado o valor de R$
1.062,00, anexa.
Os vereadores Wady José Jarjura e Luiz Antônio Wutikaski não
devolveram sob alegação de que, se houve erro, é da empresa
contratada pela Câmara e não deles (vereadores).
A empresa não mandou comprovação do valor da passagem,
disseram que o valor foi declarado na sua nota fiscal.
Portanto, quanto a essa diferença não temos como comprovar se é
realmente irregular e suscetível de devolução aos cofres públicos.
Assim, pugnamos seja considerada regular.
d) Quanto à viagem ao 333° Encontro Nacional de Vereadores, de
03/07 junho de 2009, feita pelo Vereador Hélio Dutra Leal não há
irregularidade, conforme consta na tabela acima.
Análise
A presente irregularidade refere-se à Liquidação de despesa
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deficiente no Fornecimento de Passagens Aéreas. A equipe de auditoria verificou ao analisar o objeto da licitação o critério de julgamento
das propostas, bem como, do objeto contratado que o pagamento das despesas não aconteceu de acordo com as disposições contratuais.
Foi apresentada pela equipe de auditoria uma tabela demonstrando o valor faturado pelas companhias aéreas, o valor que a Câmara
Municipal pagou pelas passagens e o valor que deveria ter pago efetivamente de acordo com o contrato firmado. Por essa a tabela a quantia
a ser devolvida totaliza R$ 7.042,23 (sete mil quarenta e dois reais e vinte e três centavos).
A situação apresentada pela auditoria evidenciou que a situação apresentada está em desconformidade com o acordado na cláusula 3ª do
contrato nº 007/2009, e no item 2 do convite nº 003/2009, incorrendo no descumprimento do art. 63 §1º, inciso II e §2º, inciso I, da Lei
Federal nº 4.320/64.
O defendente informou que parte dessa diferença foi devolvida aos cofres públicos, conforme documentos de quitação anexo aos autos,
e, outra parte, entendeu indevida.
Quanto à diferença que foi devolvida aos cofres públicos conforme documentação anexa destaca-se a seguinte tabela:
VIAGEM

VR. DAS
PASSAGENS
II Fórum Nacional de TV’S Públicas – dias 26, 27 999,12
e 28/05/2009
319º Encontro Nacional de Vereadores, etc. –
736,84
dias 26 a 30/03/2009
324º Encontro Nacional de Vereadores, etc. –
868,00
dias 22 a 26/04/2009
333º Encontro Nacional de Vereadores, etc. –
1.209,68
dias 03 a 07/06/2009
TOTAL
3.813,64

VR. DEVIDO¹

VR. PAGO

DIFERENÇA

OBS

2.162,96

VALOR
DEVOLVIDO
2.162,96

954,16

3.117,12

703,68

739,17

35,49

35,49

DAM, fl. 984

828,92*3 =
2.486,76
1.155,20

5.672,70

3.185,94

1.062,00

1.155,20

0,00

0,00

DAM, fl. 994, resta diferença de
2.123,94

5.299,80

10.684,19

5.384,39

3260,45

DAM, fl. 977

Quanto à viagem ao 324°. Encontro Nacional de Vereadores, nos dias 22 a 25 de abril de 2009, a defesa juntou aos autos a comprovação
de que a viagem foi feita por três vereadores e não por dois vereadores conforme detectou a auditoria técnica; portanto, a diferença a ser
devolvida é inferior à indicada na instrução técnica.
Da análise dos anexos verifica-se às fls. 985/994, cópias de peças do processo de restituição, no qual constam as passagens aéreas de três
vereadores: Luiz Antônio Wutikaski, Juarez Vieira de Paula e Wady José Jarjura, consta ainda oficio e Fatura da Unitour nº 065/09 no valor
de R$ 5.672,70 e a nota de empenho e pagamento da despesa feita pela Câmara Municipal de Colatina no mesmo valor.
A defesa alegou que a empresa declarou o preço da passagem sendo um valor e a auditoria técnica supôs outro valor para justificar o
valor a ser devolvido, e como não foi possível a comprovação porque os preços das passagens oscilam dependendo do dia da viagem,
de promoções e do tipo de serviço a tesouraria da Câmara, considerou o valor individual devido, conforme indicado pela auditoria de R$
828,92, apurou-se que a Câmara deveria ter gasto o montante de R$ 2.486,76, porém o valor pago foi de R$ 5.672,70, Logo apurou que
cada vereador deveria restituir aos cofres do município o valor de R$ 1.061,98 (hum mil sessenta e um reais e noventa e oito centavos).
Foram juntados aos autos somente a restituição por parte do vereador Juarez Vieira de Paula, conforme cópia DAM (fl. 994). Segundo
a defesa os vereadores Wady José Jarjura e Luiz Antônio Wutikaski não devolveram sob alegação de que, se houve erro, é da empresa
contratada pela Câmara e não deles (vereadores).
Assim, permanece a diferença de R$ 2.123,94 (dois mil cento e vinte três reais e noventa e quatro centavos).
Diante da análise apresentada, mantém-se a irregularidade, pois houve restituição parcial aos cofres públicos municipais, restando ainda
pendente o valor de R$ 2.123,94 (dois mil cento e vinte três reais e noventa e quatro centavos) equivalente a 1.102,20 VRTE´s, passível
de devolução ao erário municipal.
3.3. Utilização de Critérios Diferentes no Julgamento de Propostas
Base Legal: Artigo 44 da Lei Federal nº 8.666/93
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 3 da ITI 919/2010:
Pregão presencial nº 05/2009
Objeto: Aquisição de material de informática
Vencedor: GB Informática Ltda
Valor: R$ 28.000,00
Refere-se ao processo nº 792/09, aberto com o intuito de adquirir equipamentos de informática, que culminou com o procedimento
licitatório “Pregão nº 05/09”, do qual sagrou-se vencedor a empresa GB Informática Ltda, com o valor global de R$ 28.000,00 (vinte e
oito mil reais).
Participaram do certame, além da licitante retro citada, a empresa Cyber Informática Ltda, a qual teve sua proposta desclassificada pela
Comissão de Licitação, por causa da ausência de informação do sistema operacional, a qual estava prevista na alínea 1.45 do item 1 –
Descrição do Computador, do edital.
Entretanto, ao observar a proposta da licitante vencedora, a equipe signatária do relatório de auditoria verificou que a mesma também não
descreve vários requisitos previstos no mesmo edital, conforme demonstrado a seguir:
·
Proposta da empresa GB Informática Ltda
·
Gabinete ATX 04 Baias Fonte 500W
·
Placa Mãe Biostar MCP6PB M2+
·
Processador Atlhon 64x2 Dual Core
·
5400 + 2.8GHZ
·
HD 322GB SATA II 3.0
·
Memória DDR2 01 GB 667x2
·
Gravador de DVD/CD
·
Drive Diskete 1.44
·
Monitor 17P Samsung 732NW LCD
·
Teclado Multimídia Preto
·
Mouse Óptico Preto
·
Caixa de Som 2.0
·
Microsoft Windows XP Professional
·
Descrição dos materiais – Anexo 01 do edital (não demonstrados na proposta acima):
·
INTERFACE(1.8) Deve possuir 06 portas USB versão 2.0 on-board, sem o uso de adaptadores, sendo pelo menos 02 frontais no
gabinete;
·
INTERFACE(1.11) deve possuir 01 interface de rede tipo RJ-45;
·
ADAPTADOR DE REDE(1.20) deve possuir 01 adaptador de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3),
autosense, com conectores tipo RJ45;
·
GARANTIA(1.47) deverá ser apresentada certificado de garantia do equipamento ofertado, responsabilizando-se solidariamente
com o fornecedor sobre as propostas apresentadas incluindo todas as condições constantes no edital.
·
ETC...
Nota-se que a proposta da empresa GB Informática Ltda, também não descreve todos os itens obrigatórios, previstos no anexo 1 do edital
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de licitação.
Percebe-se, portanto, que a Administração Pública desclassificou a
proposta da empresa Cyber Informática Ltda, com base no anexo
01, do edital, mas não utilizou o mesmo critério para a proposta da
empresa GB Informática Ltda.
A Lei Federal nº 8.666/93, prevê em seu artigo 44, que no julgamento
das propostas a Comissão levará em conta os critérios objetivos do
edital, in verbis:
Art. 44.   No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos
por esta Lei.
Ante o exposto, merece serem aclarados pelo ordenador de despesa,
os motivos da utilização de critérios diferentes para cada proposta
apresentada, caracterizando infringência ao disposto no art. 44 da
Lei Federal nº 8.666/93.
Justificativas
Quanto ao indício de irregularidade no critério de julgamento da
licitação a defesa analisou que a Câmara desclassificou a empresa
Cyber Informática Ltda por causa de ausência de informação do
sistema operacional, a qual está prevista na alínea 1.45 do item
1 do edital — descrição do computador. Porém, que ao analisar a
proposta da empresa vencedora, GB Informática Ltda, a equipe
técnica do relatório de auditoria verificou que a mesma também não
descreve vários itens.
Narrou que a equipe técnica fez um comparativo entre a proposta da
empresa vencedora e a exigência do edital e conclui que a Câmara
desclassifica uma empresa porque não descreve todos os itens do
edital e classifica outra empresa que também não descreve todos os
itens do edital, com isso, concluindo violação aos critérios objetivos
no julgamento, conforme edital.
Aduziu a comparação formulada pela a equipe técnica do relatório
de auditoria:
“Proposta da empresa GB Informática Ltda:
Gabinete ATX 04 Baias Fonte 500W
Placa mãe Biostar MCP-PB M2+
Processador AtIlion 64X2 Dual Core
5400 + 2.8 GHZ
HD 322GB SATA II 3.0
Memória DDR2 01 GB 667X2
Gravador de DVD/CD
Drive Diskete 1.44
Monitor 17p Samsung 732NW LCD
Teclado Multimídia Preto
Mouse óptico Preto
Caixa de Som 2.0
Microsoft Windows XP Professional
Descrição dos materiais — Anexo 01 do edital (não demonstrados
na proposta acima):
INTERFACE(1.8) deve possuir 6 portas USB vesão 2.0 on-borard,
sem o uso de adaptadores, sendo pelo menos 02 frontais no
gabinete; INTERFACE(1.11) deve possuir 01 interface de rede tipo
RJ-45 ADAPTADOR DE REDE (1.20) deve possuir 01 adaptador
de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3),
autosense, com conectores tipo RJ45;
GARANTIA(1.47) deverá ser apresentada certificado de garantia do
equipamento ofertado, responsabilizando-se solidariamente com
o fornecedor sobre as propostas apresentadas incluindo todas as
condições constantes no edital.
ETC...”
Adiante afirmou que, a empresa Cyber Informática Ltda não foi
desclassificada simplesmente pelo fato de não ter descrito todos
os itens descritos no edital, mas foi desclassificada porque sua
proposta não oferecia o sistema operacional, exigido no edital,
Windows. Quanto à proposta vencedora, embora não descrevesse
todos os itens disponíveis no equipamento, conforme descrição no
edital, os equipamentos ofertados e entregues são de configurações
superiores aos exigidos no edital.
Adiante o defendente alega que foi comprovado pelos técnicos de
Informática do Município, atestado anexado, declaração da contratada
e ficha técnica dos equipamentos ora anexada, que comprovam que
os equipamentos entregues pela empresa vencedora correspondem
aos exigidos no edital e ainda, superiores às configurações exigidas
no edital, bem corno com o sistema operacional Windows, conforme
o edital.
Conclui o defendente que, não houve violação aos critérios objetivos
de julgamento, vez que a transcrição literal de todos os itens na
proposta é prescindível. Assim, considerando o atestado dos
técnicos em Informática do Município, anexo, e ficha técnica dos
equipamentos ora anexada, pugnamos seja considerada sanada a
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irregularidade apontada na Instrução Técnica 919/2010 (item 3),
descaracterizando a infringência do art. 44, da Lei n. 8.666/93. Não
adotamos critérios diferentes no julgamento e aceitabilidade das
propostas.
Análise
Aponta o relatório de auditoria que a Câmara Municipal utilizou-se de
critérios diferentes no julgamento de propostas referente ao pregão
Presencial nº 05/2009, cujo objeto era a aquisição de material de
informática. A equipe de auditoria verificou que a Câmara Municipal
desclassificou a proposta da empresa Cyber Informática Ltda, com
base no anexo 01, do edital, mas não utilizou o mesmo critério para
a proposta da empresa GB Informática Ltda, ou seja, a Câmara
Municipal desclassificou uma empresa porque não descreveu todos
os itens do edital, porém classificou outra empresa que também
não descreveu todos os itens do edital, evidenciando infringência ao
artigo 44 da lei nº 8.666/93, que prevê:
Art. 44.   No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos
por esta Lei.
A defesa alega que a empresa Cyber Informática Ltda não foi
desclassificada simplesmente pelo fato de não ter descrito todos os
itens descritos no edital, foi desclassificada porque sua proposta não
oferecia o sistema operacional, exigido no edital,(Windows). Admitiu
a defesa que a proposta vencedora, realmente não descreveu
todos os itens disponíveis no equipamento, conforme descrito no
edital. Porém os equipamentos ofertados e entregues foram de
configurações superiores aos exigidos no edital. O defendente alegou
que foi comprovado pelos técnicos de Informática do Município,
através de atestado, declaração da contratada e ficha técnica dos
equipamentos, anexo aos autos, que os equipamentos entregues
pela empresa vencedora correspondiam aos exigidos no edital e
ainda, eram superiores às configurações exigidas e continham o
sistema operacional Windows, conforme o edital.
Destaca-se que o Princípio do Julgamento Objetivo compõe os
princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios
públicos. Esse princípio significa que o administrador deve observar
critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da
documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador
utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no
instrumento de convocação, ainda que em beneficio da própria
Administração.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
ora colacionada:
Não pode a Administração descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada, nos termos do art.
41 da Lei no 8.666/1993.
No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, conforme o art. 44 da Lei
no 8.666/1993.Julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realiza-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle, em atendimento
ao disposto no art. 45 da Lei no 8.666/1993. Acórdão 2345/2009
Plenário (Sumário)
E ainda, 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).
Entende o defendente que não houve violação aos critérios objetivos
de julgamento, vez que a transcrição literal de todos os itens na
proposta é prescindível.
Ora, o princípio do Julgamento Objetivo, afasta a possibilidade de o
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos
no instrumento de convocação, ainda que em beneficio da própria
Administração. Para ilustrar essa subjetividade, basta imaginar
que, caso o julgamento fosse efetuado por gestores diferentes,
isoladamente, cada um deles classificaria ou desclassificaria qualquer
dos licitantes, de acordo com a sua visão ou o seu entendimento
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quanto ao atendimento da “descrição dos itens obrigatórios previsto
no anexo do edital” e se a descrição dos itens foi efetuada de
maneira suficiente ou insuficiente pelo licitante.
Essa falta de critérios objetivos de julgamento contraria os seguintes
artigos da Lei 8.666/1993: o art. 3º, que estabelece o princípio do
julgamento objetivo; o art. 40, inciso VII, o qual determina que o
edital deve conter critérios para julgamento com disposições claras
e parâmetros objetivos; o art. 44, que dispõe que no julgamento das
propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei, o § 1º do art. 44, que
veda a utilização de critérios subjetivos no julgamento que possam
interferir na igualdade entre os licitantes; e o art. 45, que estabelece
que a comissão deve realizar julgamento objetivo, adotando
“os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de
acordo com os fatores exclusivamente nele referido, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle”.
Em que pesa à alegação da defesa de que a empresa Cyber
Informática foi desclassificada porque sua proposta não oferecia
o sistema operacional, exigido (item importante do edital), assiste
razão a equipe de auditoria quanto à falta de critérios objetivos de
julgamento nos itens apontados, o que poderia, inclusive, resultar
em classificação de licitante diferente quando avaliado por diferentes
julgadores. Portanto, a utilização de critério diferente para avaliação
das propostas apresentadas pelos licitantes contraria o princípio do
julgamento objetivo das propostas.
Em razão dessa falta de critérios objetivos de julgamento, mantémse a irregularidade.
3.4. Pagamento de Subsídio a Vereadores com base em Lei Inválida
Base Legal: Artigo 37, caput da Constituição Federal e 57 da Lei
Orgânica Municipal.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 4 da ITI
919/2010:
A Lei Municipal nº 5.466, de 29 de dezembro de 2008, fixou os
subsídios dos Vereadores de Colatina, para a legislatura 2009-2012,
estabelecendo, em seus artigos o que segue:
Lei Municipal nº 5.466, de 29 de Dezembro de 2008
Artigo 1º. O subsídio mensal dos senhores vereadores da Câmara
Municipal de Colatina para viger a partir de 01 de janeiro de 2009
fica fixado em R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e
cinco reais).
Artigo 2º. O subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Colatina
para viger a partir de janeiro de 2009 é de R$ 5.456,00 (cinco mil
quatrocentos e cinquenta e seis reais).
Artigo 3º. O subsídio dos vereadores e do Presidente da Câmara
Municipal e Colatina será reajustado anualmente, sempre no final
do mês de maio, calculado sob o índice IPC-SP/FIPE acumulado
ou outro índice que vier a substituí-lo, observado o que dispõe a
Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.
Da análise das fichas financeiras dos Edis, bem como do Presidente
da Casa, verifica-se que, até o mês de setembro de 2009, os
mesmos receberam os valores fixados na Lei acima, quais sejam,
R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais)
e R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais),
respectivamente. Após esta data e, até o fim do exercício, os
vereadores e o presidente passaram a receber R$ 3.005.10 (três
mil cinco reais e dez centavos) e R$ 3.672,90 (três mil seiscentos e
setenta e dois reais e noventa centavos), respectivamente.
Analisando a Lei Municipal nº 5.466/2008, observa-se que a mesma
fora publicada após as eleições municipais que se realizaram no
mês de outubro de 2008, baseando-se em emenda a Lei Orgânica
Municipal, sob nº 020/2008 que se deu também após as eleições a
qual modificou artigo referente a data limite para fixar os valores
dos subsídios dos vereadores. Vejamos como era e como ficou:
ANTES
LEI Nº 3.547/90 (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)
SEÇÃO IV
DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
Artigo 57. A remuneração do Prefeito, do vice-Prefeito e dos
vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano da
Legislatura, até 30 dias antes das eleições municipais, vigorando
para a Legislatura seguinte, observado o disposto na Constituição
Federal e na Constituição Estadual.
DEPOIS
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 020/2008 de 08 de dezembro de 2008
Artigo 57. A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano de
cada Legislatura, vigorando para a Legislatura seguinte, observado
o disposto na Constituição Federal e Constituição Estadual.
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Quando se lê o texto acima, percebe-se que o momento para se fixar
os valores que serão despendidos para pagamento dos subsídios
dos edis há que ser anterior às eleições municipais e, mais, com
uma antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Sabe-se também
que o princípio da anterioridade deve ser respeitado, ou seja, sua
efetiva aprovação, promulgação e consequente publicação deve ser
pautada sob a égide desse princípio.
Ademais, a nossa Carta Magna, em seu artigo 37, caput, determina
que os atos da Administração Pública, seja ela direta e indireta de
qualquer dos Poderes deverá obedecer a alguns princípios. Vejamos:
CRFB
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:
Assim, apesar do ato estar revestido de legalidade e de publicidade,
faltou ao mesmo a obediência aos demais princípios ali insculpidos,
especialmente o da impessoalidade e, principalmente, o da
moralidade. Após as eleições, já é sabido quais serão os futuros
vereadores e, assim, coloca em suspeição a norma jurídica aqui
debatida.
Faz-se necessário registrar que em 27/08/2009 foi julgada procedente
ação para declarar inconstitucionalidade da Lei nº 5466/2008 com
efeito ex tunc, nos termos do voto do Relator Desembargador Sérgio
Luiz Teixeira Gama, no processo TJ nº 100.09.001802-7 (processo
em andamento com Agravo de Instrumento no STF – 28.07.2010).
Ementa in verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM.
ILEGITIMIDADE DO SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA
SUBSCREVER A AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL
QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS VEREADORES APÓS AS ELEIÇÕES.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE,
ADEMAIS, DE SE FIXAR POR LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO
INDÍCES E CRITÉRIOS PARA REVISÃO GERAL ANUAL. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
I - O Subprocurador Geral de Justiça, ao agir sob delegação do
Procurador Geral, na forma autorizada Lei Orgânica do Ministério
Público Estadual, possui legitimidade para, nos termos da Lei,
subscrever Ação Direta de Inconstitucionalidade.
II - Tem o Poder Legislativo competência para fixar a remuneração
dos seus agentes políticos. Entretanto, o ordenamento jurídico
proíbe que os Vereadores atuem em causa própria, de modo que a
fixação de reajuste dos subsídios deve-se dar numa legislatura para
vigorar na subsequente.
III - É de se confessar que não consta expressamente no texto
constitucional do Estado do Espírito Santo a obrigatoriedade de que
a fixação dos vencimentos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
ocorra antes das eleições. No entanto, a limitação temporal
encontra-se implícita naquele dispositivo, cujo escopo é vedar
que o agente público determine sua própria remuneração, o que
vulnera os princípios basilares do Direito Administrativo, tais como
moralidade e impessoalidade, que devem nortear todos os atos da
Administração Pública, consoante o disposto no art. 37, ‘caput’, da
Constituição Federal e o equivalente art. 32 da Constituição deste
Estado
IV- Quando a lei fala em fixação de remuneração, em cada legislatura,
para a subsequente, necessariamente prevê que tal fixação se dê
antes das eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre,
necessariamente, da ratio essendi do preceito.
V - Conclui-se, sem grande esforço, que a fixação, na legislatura
anterior, dos subsídios que irão somente prevalecer após o resultado
das eleições locais, permite que os agentes públicos façam juízo de
valor pessoal a respeito do assunto, contrariando os princípios da
moralidade, da impessoalidade e da supremacia do interesse público
VI - Destarte, o art. 29, inciso V, da CF⁄88 deve ser interpretado no
sentido de que os subsídios dos agentes políticos municipais sejam
fixados em cada legislatura para a subsequente, e mais, que tal
fixação ocorra antes do conhecimento do resultado das eleições, em
atendimento ao princípio da moralidade administrativa.
VII - Assim, o aumento concedido aos Vereadores pela Câmara
Municipal de Colatina, às vésperas do Natal, indubitavelmente feriu o
princípio da moralidade administrativa, mormente se considerarmos
que o reajuste foi concedido após as eleições, atingindo parte
dos Vereadores que foram reeleitos. Referido reajuste somente
caracterizaria validade jurídica caso estabelecido antes das eleições,
quando consequentemente não se saberia quem seria beneficiado.
VIII - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para
a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo.
IX - Demais disso, a controvérsia acerca da vinculação do reajuste
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de vencimentos subsídios dos servidores municipais e estaduais
a indexador decretado pelo Governo Federal, não é nova na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo aquela Corte,
em diversos precedentes, decidido que Lei Municipal que determina
que o reajuste da remuneração dos servidores do Município fica
vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional,
por atentar contra a autonomia do Município em matéria que diz
respeito a seu peculiar interesse (RE 145018⁄RJ - Min. Moreira Alves
- RTJ 149⁄928).
X - Ação julgada procedente.
Diante da inconstitucionalidade da referida lei municipal, cabe
àquela Casa utilizar-se da base legal promulgada para a legislatura
2005/2008, tendo como referência os valores pagos no mês de
dezembro de 2008.
Perfilhando o entendimento aqui exposto, até o mês de
setembro/2009, os vereadores receberam seus subsídios por meio
da Lei Municipal nº 5.466/2008 (legislatura 2009/2012), mas a
partir dali e até o mês de dezembro/09, último mês de análise da
equipe signatária do relatório de auditoria, passaram a receber os
valores iguais aos pagos no mês de dezembro de 2008 (legislatura
2005/2008).
Deste modo, nota-se que aquela Casa de Leis corrigiu o erro a partir
de outubro de 2009, porém, não devolveu os valores percebidos a
mais nos meses anteriores. As próximas tabelas demonstrarão os
valores percebidos em dezembro de 2008 e os valores que deverão
ser devolvidos ao erário.
VALORES FIXADOS PARA A LEGISLATURA 2005/2008 E REVISOES
Lei

Revisão (%) Ano

5.005/2004 5.313/2007 5,0
5.372/2008 6,0

2004
2007
2008

Vereadores
Dez/08 (R$)
2.700,00
2.835,00
3.005,10

Fonte: Leis Municipais e fichas financeiras
SUBSÍDIOS PAGOS A MAIS AOS VEREADORES
(TOTAL - JAN A SET/2009)
MÊS

SUBSÍDIO PAGO
jan a set/2009
(R$)
Jan
47.450,00
Fev
47.450,00
Mar
47.450,00
Abr
47.450,00
Mai
47.450,00
Jun
47.450,00
Jul
47.450,00
Ago
47.450,00
Set
47.450,00
TOTAL 474.500,00

VALOR DEVIDO
SUBSÍDIO COM
BASE EM DEZ/08
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
30.051,00
300.510,00

Presidente
Dez/08 (R$)
3.300,00
3.465,00
3.672,90

VALOR PAGO
A MAIS (EM
REAIS)
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
17.399,00
173.990,00

VALOR PAGO
A MAIS (EM
VRTE’s)
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
90.290,6071

Fonte: Leis Municipais e fichas financeiras
VRTE 2009 = 1,9270
SUBSÍDIOS PAGOS A MAIS AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(TOTAL - JAN A SET/2009)
MÊS

SUBSÍDIO
PRESIDENTE
PAGO EM 2009
(Jan a Set)
Jan
5.456,00
Fev
5.456,00
Mar
5.456,00
Abr
5.456,00
Mai
5.456,00
Jun
5.456,00
Jul
5.456,00
Ago
5.456,00
Set
5.456,00
TOTAL 49,104,00

V A L O R
DEVIDO
SUBSÍDIO COM
BASE EM DEZ/08
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
33.056,10

VALOR PAGO
A MAIS (EM
REAIS)

VALOR PAGO
A MAIS (EM
VRTE’s)

1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
16.047,90

925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
8.327,9190

Fonte: Leis Municipais e fichas financeiras
,]/;VRTE 2009 = 1,9270
Ante ao fato narrado, verifica-se o pagamento de subsídios a maior
aos vereadores da quantia de R$ 190.037,90 (cento e noventa mil
trinta e sete reais e noventa centavos), equivalentes a 98.618,5261
(noventa e oito mil seiscentos e dezoito vírgula cinco mil duzentos
e sessenta e um) VRTE’s, passíveis de devolução por parte do
ordenador de despesas.
Justificativas
A defesa manifestou que realmente foi julgada inconstitucional pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a Lei Municipal n.
5.466/2008, que Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores
da Câmara Municipal de Colatina.
E que diante disso, a auditoria técnica levantou o montante de R$
190.037,90 (cento e noventa mil trinta e sete centavos e noventa
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centavos), equivalente a 98.618,5261 VRTE’s, passíveis de devolução
pelo ordenador de despesas, que corresponde aos pagamentos dos
subsídios antes da declaração de inconstitucionalidade da lei.
Informou que quando foram citados da ação, imediatamente,
suspendeu o pagamento dos subsídios nos valores reajustados pela
Lei referida, voltando a pagar os valores anteriores.
Informou ainda que a inconstitucionalidade ainda não transitou em
julgado, conforme andamento anexo, em que comprova aguardando
decisão do agravo de instrução contra a decisão que indeferiu
seguimento ao recurso extraordinário.
Sem adentrar na controvérsia da constitucionalidade, argumentou
que está aguardando a apreciação do Supremo Tribunal Federal,
afirmou que acatou a decisão suspendendo o pagamento dos
subsídios com o reajuste. Quanto aos efeitos da decisão, se
retroativos, o ordenador de despesas não tem autorização legislativa
para o desconto em folha. Por isso, não foi iniciada a devolução, pois
a Câmara, por maioria dos Vereadores aguardam a decisão final do
STF.
Quanto à possibilidade de devolução pelo ordenador de despesas, a
defesa impugnou tal sugestão da auditoria técnica, alegando que é
de responsabilidade de cada vereador devolver aos cofres públicos
o valor recebido indevidamente, e que o ordenador de despesas já
suspendeu o pagamento do reajuste até decisão final.
A defesa entende que os valores recebidos a maior por cada vereador
é de responsabilidade pessoal, cabendo a cada um dos vereadores a
devolução e não somente pelo ordenador de despesas.
Alegou que a lei atacada foi editada de boa-fé, vez que a Constituição
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de
Colatina não fixam limites de tempo para a fixação dos subsídios,
todas as normas citadas estabelecem que o subsídio será fixado em
uma legislatura para a subsequente.
Concluiu requerendo que seja declarada a responsabilização pessoal
de cada vereador a devolução dos valores recebidos a maior (caso
seja confirmada a inconstitucionalidade pelo STF) e não somente do
ordenador de despesas, pois este pagou os subsídios com base em
lei antes de ser declarada inválida.
Análise
Versa o item sobre o pagamento de Subsídio a Vereadores com base
em Lei Inválida. A equipe de auditoria constatou que foi julgada
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
a Lei Municipal n. 5.466/2008 (processo TJ nº 100.09.001802-7),
que Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara
Municipal de Colatina.
Tendo a auditoria apurado que até o mês de setembro de 2009,
os vereadores receberam os valores fixados na Lei Municipal n.
5.466/2008, quais sejam, R$ 4.745,00 (quatro mil setecentos e
quarenta e cinco reais) e R$ 5.456,00 (cinco mil quatrocentos e
cinquenta e seis reais), respectivamente. Após esta data e, até o
fim do exercício, os vereadores e o presidente passaram a receber
R$ 3.005.10 (três mil cinco reais e dez centavos) e R$ 3.672,90
(três mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos),
respectivamente. Evidenciando que a Câmara corrigiu o erro a partir
de outubro de 2009, porém, não devolveu os valores percebidos a
mais nos meses anteriores.
Quanto ao levantamento efetuado pela equipe de auditoria do
montante passíveis de devolução, correspondente aos pagamentos
dos subsídios antes da declaração de inconstitucionalidade da lei,
verifica-se que há uma inconsistência na soma dos valores na
tabela, assim, reproduz-se nova tabela com os valores ajustados:
SUBSÍDIOS PAGOS A MAIS AOS VEREADORES
(TOTAL - JAN A SET/2009)
MÊS

SUBSÍDIO PAGO VALOR DEVIDO
VALOR
jan a set/2009
SUBSÍDIO COM BASE PAGO A
(R$)
EM DEZ/08
MAIS (EM
REAIS)
Jan
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Fev
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Mar
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Abr
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Mai
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Jun
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Jul
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Ago
47.450,00
30.051,00
17.399,00
Set
47.450,00
30.051,00
17.399,00
TOTAL 474.500,00
270.459,00
156.591,00

VALOR PAGO
A MAIS (EM
VRTE’s)
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
9.029,0607
81.261,5463

Fonte: Leis Municipais e fichas financeiras
VRTE 2009 = 1,9270
SUBSÍDIOS PAGOS A MAIS AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
(TOTAL - JAN A SET/2009)
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MÊS

SUBSÍDIO
PRESIDENTE
PAGO EM 2009
(Jan a Set)
Jan
5.456,00
Fev
5.456,00
Mar
5.456,00
Abr
5.456,00
Mai
5.456,00
Jun
5.456,00
Jul
5.456,00
Ago
5.456,00
Set
5.456,00
TOTAL 49,104,00

V A L O R
DEVIDO
SUBSÍDIO COM
BASE EM DEZ/08
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
3.672,90
33.056,10

VALOR PAGO
A MAIS (EM
REAIS)

VALOR PAGO
A MAIS (EM
VRTE’s)

1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
1.783,10
16.047,90

925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
925,3243
8.327,9187

Fonte: Leis Municipais e fichas financeiras
VRTE 2009 = 1,9270
Assim, o montante passível de devolução pelo ordenador de
despesas, que corresponde aos pagamentos dos subsídios antes
da declaração de inconstitucionalidade da lei é de R$ 172.638,90
(cento e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa
centavos), equivalente a 89.589,4650 VRTE’s.
Destaca-se que a fixação do subsídio dos vereadores deve
respeitar todos os princípios constitucionais previstos no Art. 37 da
Constituição Federal, in verbis:
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 (g.n.)
No caso em tela, mesmo estando a Lei Municipal nº 5.466/2008
revestida de legalidade e de publicidade, faltou à mesma a
obediência aos demais princípios ali insculpidos, especialmente o
da impessoalidade e, principalmente, o da moralidade. Pois após as
eleições, já é sabido quais serão os futuros vereadores o que coloca
em suspeição a norma jurídica que fixou o subsídio dos vereadores.
O que foi corroborado no item III do voto do Relator Desembargador
Sérgio Luiz Teixeira Gama, no processo TJ nº 100.09.001802-7,
Ementa in verbis:
(...)
III - É de se confessar que não consta expressamente no texto
constitucional do Estado do Espírito Santo a obrigatoriedade de que
a fixação dos vencimentos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
ocorra antes das eleições. No entanto, a limitação temporal
encontra-se implícita naquele dispositivo, cujo escopo é vedar
que o agente público determine sua própria remuneração, o que
vulnera os princípios basilares do Direito Administrativo, tais como
moralidade e impessoalidade, que devem nortear todos os atos da
Administração Pública, consoante o disposto no art. 37, ‘caput’, da
Constituição Federal e o equivalente art. 32 da Constituição deste
Estado (g.n.).
A defesa alega também que a inconstitucionalidade ainda não
transitou em julgado, e que está aguardando a decisão do agravo
de instrução contra a decisão que indeferiu seguimento ao recurso
extraordinário. E que o ordenador de despesas não tem autorização
legislativa para o desconto em folha. Por isso, não foi iniciada a
devolução, pois a Câmara por maioria dos Vereadores aguarda a
decisão final do STF.
Registre-se que conforme constatado pela equipe de auditoria
em 27/08/2009 foi julgada procedente ação para declarar
inconstitucionalidade da Lei nº 5466/2008, conforme conclusão do
processo TJ nº 100.09.001802-7:
“POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E
NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE
AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
5466⁄08, DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM EFEITO ‘EX TUNC’,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.
Não sendo admitido o Recurso Extraordinário para o STF, foi interposto
Agravo de Instrumento com fulcro no artigo 544, CPC, junto ao
Supremo Tribunal Federal referente ao proc. Nº 100090018027, que
se encontra pendente de decisão (09/05/2013).
É importante destacar que a interposição de agravo de instrumento
não tem efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 497 do
CPC, in verbis:
Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem
a execução da sentença; a interposição do agravo de instrumento
não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art.
558 desta Lei.
Assim, resta evidenciado que o Presidente da Câmara, como
ordenador de despesas além de suspender o pagamento dos
subsídios nos valores reajustados pela Lei julgada inconstitucional
(Lei Municipal nº 5.466/2008), voltando a pagar os valores
anteriores, deveria ter dado início à devolução dos valores recebidos
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a maior pelos vereadores.
A defesa entende que os valores recebidos a maior por cada vereador
é de responsabilidade pessoal, cabendo a cada um dos vereadores
a devolução e não somente pelo ordenador de despesas. E requer
que seja declarada a responsabilização pessoal de cada vereador
a devolução dos valores recebidos a maior (caso seja confirmada
a inconstitucionalidade pelo STF) e não somente do ordenador de
despesas, pois este pagou os subsídios com base em lei antes de
ser declarada inválida.
Em que pese ser a alegação do defendente, que cabe a cada um dos
vereadores a devolução e não somente pelo ordenador de despesas,
não é demais destacar que como Presidente da Câmara e ordenador
de despesas, ciente do seu dever de prestar contas, no caso em
tela, deveria ter agido com as cautelas necessárias, iniciando a
devolução dos valores recebidos a maior pelos vereadores, adotando
assim, postura adequada em cumprimento aos princípios da gestão
responsável, zelando pela boa e regular aplicação dos recursos
públicos.
Ante o exposto, mantém-se a irregularidade. Conforme ajuste nos
valores do somatório das tabelas, o montante passível de devolução
pelo ordenador de despesas, que corresponde aos pagamentos dos
subsídios antes da declaração de inconstitucionalidade da lei é de
R$ 172.638,90 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito
reais e noventa centavos), equivalente a 89.589,4650 VRTE’s
3.5. Ausência de Sistema de Controle Interno
Base Legal: Artigos 70 e 74 da Constituição Federal e no art. 59 da
Lei Complementar nº 101/2000.
Auditoria
Abaixo transcrevemos a irregularidade apontada no item 5 da ITI
919/2010:
O sistema de controle interno está previsto constitucionalmente
e compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade, levadas a efeito em toda a Administração direta e
indireta, por força dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal bem
como do art. 31 que, tratando do âmbito municipal, dispõe acerca
da necessária atuação do controle interno na fiscalização municipal,
evidenciando sua imperatividade:
Atuação no Município
Art. 31- A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
Atuação nos poderes constituídos
Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
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.
O art. 74 da Carta Magna determina que o sistema de controle
interno, entendido como o complexo de regras ou normas técnicas
e metodológicas, deve ser mantido pelos três poderes de forma
integrada.
Além disso, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) que foi editada visando estabelecer
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, trouxe, em seu texto, entre outras normas inerentes
e difusas, um fortalecimento ao sistema de controle interno, visto
tornar obrigatória aposição de assinatura da autoridade responsável
pelo controle interno nos relatórios de gestão fiscal, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 54 do referido diploma legal,
in verbis:
Art. 54. (...)
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades
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responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno,
bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.
O art. 59 do mesmo diploma legal delega ao sistema de controle
interno de cada poder a fiscalização do cumprimento das normas
emanadas de seu texto, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e
inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos
respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo
em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos
municipais, quando houver.
Em que pese todo o arrazoado legal no sentido da instituição e
manutenção de controle interno nos poderes constituídos, a equipe
de auditoria ordinária observou que a Câmara Municipal de Colatina
não dispõe do referido sistema de controle.
Assim sendo, a ausência de controle interno caracteriza infringência
ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e no art.
59 da Lei Complementar nº 101/2000, motivo pelo qual merece
esclarecimentos por parte do Ordenador Responsável.
Justificativas
O gestor manifesta-se argumentando que sabe que o controle
interno está previsto na Constituição da República, arts. 70 e 74,
bem como previsto nos arts. 59, da LC 101/2000. Todavia, ainda
não tem o controle interno na Câmara Municipal.
Justificou que no ano de 2010, foi apresentado proposta de Projeto
de Resolução dispondo sobre a reestrutura administrativa e funcional
da Câmara Municipal, prevendo a criação do órgão de controle
interno e da função gratificada de controlador interno. No entanto, a
proposição não teve aprovação do Plenário, que divergiu de diversas
disposições da proposição, dentre outras era justamente quanto
à função gratificada de controlador interno, alguns entenderam
deveria ser cargo de provimento efetivo.
Narrou que a Câmara aprovou a comissão de reestruturação
administrativa da Câmara Municipal de Colatina sabendo da
necessidade do controle interno. E ainda informou que está
mantendo contato com outras câmaras municipais, como a de
Governador Lindenberg discutindo sobre a implantação do controle
interno.
Afirmou que o controle interno será implantado na Câmara
Municipal, pois recebeu orientações sobre a necessidade do controle
interno, ao participar da reunião de posse do Presidente do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Concluiu solicitando a compreensão desta corte de contas e
reafirmou o comprometimento em implantar o sistema de controle
interno na Câmara Municipal de Colatina em 2011.
Análise
O presente item trata da ausência de controle interno na Câmara
Municipal de Colatina. O sistema de controle interno está previsto
constitucionalmente nos artigos 70 e 74, no artigo 70 da Constituição
do Estado do Espirito Santo e no art. 59 da Lei Complementar nº
101/2000.
A equipe de auditoria apurou que a Câmara Municipal de Colatina
não dispõe do referido sistema de controle.
A defesa alegou que no ano de 2010, foi apresentado proposta de
Projeto de Resolução dispondo sobre a reestrutura administrativa e
funcional desta Câmara Municipal, prevendo a criação do órgão de
controle interno e da função gratificada de controlador interno, porém
a proposição não teve aprovação do Plenário, devido à divergência
de diversas disposições da proposição. E informou que a Câmara
aprovou a comissão de reestruturação administrativa da Câmara
Municipal de Colatina. Tendo reafirmado o comprometimento em
implantar o sistema de controle interno na Câmara Municipal de
Colatina em 2011.
Das alegações apresentadas pela defesa, restou evidenciada a
ausência de instituição formal e material do sistema de Controle
Interno na Câmara Municipal de Colatina.
Destaca-se que, o Relatório de Auditoria em análise refere-se ao
exercício de 2009, período financeiro em que o Tribunal de Contas do
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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.
Importante ressaltar que cabe a Câmara Municipal optar pela forma
descrita no Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública, aprovado pela resolução
supra (pg. 34):
As Câmaras Municipais, que funcionam exclusivamente com os
repasses financeiros efetuados pelo Poder Executivo e são sujeitas
a limites constitucionais e legais, poderá ser dispensável a criação
de estrutura própria de controle, para evitar que o custo seja maior
que o benefício. Neste caso, há duas opções de formalização do
instrumento legal:
- subordinação às normas de rotinas e procedimentos de controle do
Poder Executivo Municipal;
- subordinação tanto às normas de rotinas e procedimentos de
controle quanto ao controle da UCCI do Executivo Municipal.
A primeira alternativa dispensa a elaboração das normas próprias,
devendo a atividade de controle ser desempenhada por servidor
nomeado pela Câmara Municipal. A segunda dispensa tanto a
criação da UCCI quanto à elaboração de normas próprias de rotinas
e procedimentos, no âmbito da Câmara Municipal. Em qualquer
caso, o controle abrangerá apenas as atividades administrativas,
não se aplicando às funções legislativas e de controle externo.
A opção deve ser feita com base nas disponibilidades orçamentárias
e financeiras e nos princípios da eficiência, da economicidade e da
razoabilidade.
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.
Dessa forma, embora se verifique que a irregularidade está
configurada, afasta-se a irregularidade, neste exercício, em face
do novo prazo concedido por esta Corte aos entes públicos para a
implantação do seu controle interno. E sugere-se determinação à
Câmara Municipal de Colatina que promova a implantação de sistema
de controle interno nos moldes do estabelecido na Resolução TC nº
227/2011, alterada pela Resolução TC nº 247/2013.
4. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária 4ª CT RA-O
173/2010 na Câmara Municipal de Colatina, relativo ao exercício
de 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades
analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
4.1.1 Ausência de Comprovação da Finalidade Pública
Base Legal: Artigo 37 da Constituição Federal
Responsável: Sérgio Meneguelli
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor
R$ 52.198,89 (cinquenta e dois mil, cento e noventa e oito reais
e oitenta e nove centavos) correspondentes a 27.088,16294 VRTE.
4.1.2 Fornecimento de Passagens Aéreas – Liquidação de despesa
deficiente
Base Legal: Art. 63 §1º, inciso II e §2º, inciso I, todos da Lei Federal
nº 4320/64 e à cláusula 3ª do contrato nº 007/2009 c/c item 2 do
convite nº 003/2009
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Responsável: Sérgio Meneguelli
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor
de R$ 2.123,94 (dois mil cento e vinte três reais e noventa e quatro
centavos) equivalente a 1.102,2003 VRTE.
4.1.3 Utilização de Critérios Diferentes no Julgamento de Propostas
Base Legal: Artigo 44 da Lei Federal nº 8.666/93
Responsável: Sérgio Meneguelli
4.1.4 Pagamento de Subsídio a Vereadores com base em Lei Inválida
Base Legal: Artigo 37, caput da Constituição Federal e 57 da Lei
Orgânica Municipal.
Responsável: Sérgio Meneguelli
Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor
R$ 172.638,90 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito
reais e noventa centavos), equivalente a 89.589,46504 (oitenta e
nove mil, quinhentos e oitenta e nove vírgula quatro mil seiscentos
e cinquenta) VRTE’s.
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 Meneguelli, Presidente da Câmara de Colatina e, com
base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe quitação, o que está
consubstanciado no Acórdão TC- 094/2011, proferido nos autos do
processo de Prestação de Contas TC 2187/2010.
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 TC- 094/2011 que julgou as
contas do senhor Sérgio Meneguelli, Presidente da Câmara Municipal
de Colatina, do exercício de 2009;
4.3.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor Sérgio
Meneguelli, em razão das irregularidades dispostas nos itens 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo
a aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62 da
LC 32/93 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 Meneguelli
– Presidente da Câmara Municipal de Colatina no exercício de
2009 pela prática de ato ilegal presentificado no item 4.1.3 e pelo
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 condenando, ao ressarcimento
no valor de R$ 226.961,73 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos
e sessenta e um reais e setenta e três centavos), equivalente a
117.779,8282 (cento e dezessete mil, setecentos e setenta e nove
vírgula oito mil duzentos e oitenta e dois) VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
4.3.4. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Colatina, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC 621/2012
que:
4.3.4.1 promova a implantação de sistema de controle interno nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela
Resolução TC nº 247/2013;
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Cumpre, por fim, alertar que há pedidos de SUSTENTAÇÃO ORAL em
favor do senhor Sérgio Meneguelli, firmados por seus procuradores
à fl. 973 destes autos.
- Parecer do Ministério Público –
“(...) A priori, assentimos com a ITC 8379/2013 no que se refere
às irregularidades constantes nos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, o que,
per si, leva ao julgamento pela irregularidade das contas, razão
pela qual, independente de transcrição, os fundamentos de fato e
de direito referentes a esses apontamentos passam a fazer parte
integrante deste parecer.
Entretanto, com as devidas vênias, divergimos do corpo técnico
quanto ao item 4.1.1 - Ausência de comprovação da finalidade
pública na aquisição de combustível. Senão vejamos:
Ao analisar os relatórios de controle dos abastecimentos
apresentados pelos vereadores, verificou-se que eram informadas
as datas de abastecimentos, as placas dos veículos utilizados, a
quantidade de litros de combustíveis utilizados, o número do cupom
fiscal referente a cada abastecimento e no campo do formulário
de controle que deveria constar os objetivos das viagens, foram
tão somente registradas as localidades supostamente visitadas,
restando prejudicada a comprovação da efetiva existência do
interesse público em tais deslocamentos.
Concordamos com a área técnica no sentido de que “o interesse
publico é o princípio basilar para o desempenho da Administração
Publica, pois visa atender aos interesses e necessidades da
coletividade”, exigindo-se “lisura no trato de recursos públicos
recebidos.”
Não obstante, cabe destacar que esses mesmos fatos foram objeto
de análise por essa Egrégia Corte na Prestação de Contas Anual
de 2008, exercício anterior ao ora analisado. Naqueles autos (TC
1787/2009 e Apenso TC 4817/2009), a área técnica, por intermédio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6088/2010, assim opinou:
No mérito, observando as anotações de controle do combustível
consumido, percebe-se que são registrados a data, a placa do
veículo, a quantidade de litros fornecidos, a nota fiscal e o destino
da viagem (sob denominação “objetivo”). Consideramos que o
mecanismo de controle deva ser aprimorado, a fim de viabilizar
maior rigor na concessão do benefício legal. É desejável que, além
das informações já existentes, sejam exigidas outras, como o
apontamento do objetivo final da viagem em questão (não apenas
designar o destino), a quilometragem do veículo utilizado (para
que se possa verificar a proporção entre a distância de viagem e
a quantidade de combustível concedido), além da estipulação de
uma quantidade de litros a ser concedida para cada quilometragem
equivalente.
O instrumento correto para o estabelecimento dessa regras é o
regulamento administrativo. Recomendamos o estabelecimento
formal por parte da Câmara Municipal de regulamentação acerca
da matéria, com o objetivo de instituir adequadamente as regras.
CONCLUSÃO:
Isso posto, opinamos no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas, expressando-se por meio de Acórdão, profira julgamento
pela REGULARIDADE das Contas do Senhor Olmir Fernando de
Araújo Castiglioni, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal
de Colatina, no exercício de 2008, nos termos do artigo 59, I, da Lei
Complementar nº 32/1993.
[...]
Recomendamos, ainda, a instituição de regulamento administrativo
por parte da Câmara Municipal acerca da concessão da quota de
combustível, bem como a extensão das recomendações ao gestor
atual o envio desta Instrução Técnica Conclusiva para informação da
Administração do órgão.
Nesse sentido, o Acórdão proferido naqueles autos:
Acórdão TC-071/2011
[...]
Considerando que a 4ª Controladoria Técnica concluiu pela
regularidade das contas analisadas;
Considerando que a Procuradoria Especial de Contas opinou no
mesmo sentido;
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dez de fevereiro de dois
mil e onze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro
Elcy de Souza:
1. Julgar regulares as contas analisadas, sob responsabilidade do
Sr. Olmir Fernando de Araújo Castiglioni, Presidente da Câmara
Municipal de Colatina no exercício de 2008, dando-lhe a devida
quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e 60, ambos da Lei
Complementar nº 32/93.
2. Recomendar ao gestor que:
[...]
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2.2. O mecanismo de controle de gastos e concessão de combustíveis
seja aprimorado, a fim de viabilizar maior rigor na concessão
do benefício legal. É desejável que, além das informações já
existentes, sejam exigidas outras, como o apontamento do objetivo
final da viagem em questão (não apenas designar o destino), a
quilometragem do veículo utilizado (para que se possa verificar a
proporção entre a distância de viagem e quantidade de combustível
concedido), além da estipulação de uma quantidade de litros a ser
concedida para cada quilometragem equivalente. O instrumento
correto para o estabelecimento dessa regra é o regulamento
administrativo. Recomendamos o estabelecimento formal por parte
da Câmara Municipal de regulamentação acerca da matéria, com o
objetivo de instituir adequadamente as regras;
3. Alertar ao gestor que a inobservância das recomendações
saneadoras feitas por este TCEES implicará, por si só, no julgamento
pela irregularidade das contas no exercício seguinte, na forma
disposta no artigo 143, parágrafo único do Regimento Interno do
TCEES.
Conforme se verifica, o Acórdão referente à Prestação de Contas do
exercício de 2008 foi proferido em 2011, o que de forma alguma
poderia vincular o responsável pelo exercício de 2009, passando
a ser exigível apenas quantos aos fatos ocorridos a partir da sua
publicação, ocorrida no primeiro trimestre de 2011.
Logo, não há que prosperar o fundamento utilizado na ITC 8379/2013
de que o responsável, “ao argumentar que a prestação de contas
no exercício de 2008 foi da mesma forma que a prestação de contas
no exercício de 2009 e exercícios anteriores”, evidenciou “o não
atendimento às recomendações desta corte de contas, constante
da Prestação de Contas Anual do exercício de 2008, quanto ao
aprimoramento do mecanismo de controle de gastos e concessão
de combustíveis, a fim de viabilizar maior rigor na concessão do
benefício legal.”
Entendemos que, em observância ao princípio da isonomia, esse
Sodalício deve adotar o mesmo posicionamento aplicado no exercício
anterior, qual seja, emitir recomendação para que seja efetivamente
demonstrada a finalidade pública nos gastos com combustíveis.
Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna:
preliminarmente, por tornar insubsistente o Acórdão TC- 094/2011
que julgou as contas do senhor Sérgio Meneguelli, Presidente da
Câmara Municipal de Colatina, do exercício de 2009;
por julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Meneguelli –
Presidente da Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2009
pela prática de ato ilegal presentificado no item 4.1.3 e pelo
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 4.1.2 e 4.1.4, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 174.762,84 (cento e setenta e quatro mil, setecentos
e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), equivalente
a 90.691,66538 (noventa mil, seiscentos e noventa e um vírgula
sessenta e seis mil quinhentos e trinta e oito) VRTE, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
pela aplicação de multa ao responsável em razão das irregularidades
dispostas nos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 da Instrução Técnica
Conclusiva, com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser
a legislação aplicável à época;
por determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Colatina,
com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC 621/2012 que promova
a implantação de sistema de controle interno nos moldes do
estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução
TC nº 247/2013;
por recomendar, na forma do Acórdão TC-071/2011 referente
à Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Colatina
do exercício de 2008, que “o mecanismo de controle de gastos e
concessão de combustíveis seja aprimorado, a fim de viabilizar maior
rigor na concessão do benefício legal. É desejável que, além das
informações já existentes, sejam exigidas outra como o apontamento
do objetivo final da viagem em questão (não apenas designar o
destino), a quilometragem do veículo utilizado (para que se possa
verificar a proporção entre a distância de viagem e quantidade de
combustível concedido), além da estipulação de uma quantidade
de litros a ser concedida para cada quilometragem equivalente.
O instrumento correto para o estabelecimento dessa regra é o
regulamento administrativo. Recomendamos o estabelecimento
formal por parte da Câmara Municipal de regulamentação acerca
da matéria, com o objetivo de instituir adequadamente as regras”.
Por fim, cabe destacar que há pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL. (...)”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
discordando do entendimento da Área Técnica e acompanhando o
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entendimento ministerial quanto à conclusão do item 3.1 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2064/2013 (fls.1013 a 1052) - Ausência de
comprovação da finalidade pública, e discordando parcialmente
também da área técnica e do Ministério Público de Contas (Parecer
PPJC 1989/2014 - fls. 1056 a 1059) quanto a tornar insubsistente
o Acórdão TC 94/2011 proferido na Prestação de Contas Anual do
Município de Colatina, VOTO:
3.1 PRELIMINARMENTE, nos termos do artigo 57, inciso IV, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, e dos artigos 207, VI do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), , por CONVERTER
o processo em Tomada de Contas Especial, eis que configuradas
irregularidades de que resultam dano ao erário;
3.2 Pela manutenção das seguintes irregularidades:
3.2.1 Fornecimento de Passagens Aéreas – Liquidação de despesa
deficiente
Base Legal: Art. 63 §1º, inciso II e §2º, inciso I, todos da Lei Federal
nº 4320/64 e à cláusula 3ª do contrato nº 007/2009 c/c item 2 do
convite nº 003/2009
3.2.2 Utilização de Critérios Diferentes no Julgamento de Propostas
Base Legal: Artigo 44 da Lei Federal nº 8.666/93
3.2.3 Pagamento de Subsídio a Vereadores com base em Lei Inválida
Base Legal: Artigo 37, caput da Constituição Federal e 57 da Lei
Orgânica Municipal.
3.3 Por julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Meneguelli,
Presidente da Câmara Municipal de Colatina, no exercício 2009,
tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal
ou regulamentar, presentificada no itens 3.2.2; bem como, o
cometimento de infrações que causaram injustificável prejuízo
ao erário, presentificadas nos item 3.2.1 e 3.2.3, na forma das
alíneas “d” e “e” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, condenando-o ao ressarcimento do valor correspondente
a 90.691,66 VRTE (noventa mil, seiscentos e noventa e um vírgula
sessenta e seis) e à multa no valor correspondente a 2000 (dois mil)
VRTE, na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 (legislação aplicável à época dos fatos);
3.4 Por determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de
Colatina, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC 621/2012
que promova a implantação de sistema de controle interno nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela
Resolução TC nº 247/2013;
3.5 Por recomendar, na forma do Acórdão TC-071/2011 referente
à Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Colatina
do exercício de 2008, que “o mecanismo de controle de gastos e
concessão de combustíveis seja aprimorado, a fim de viabilizar maior
rigor na concessão do benefício legal. É desejável que, além das
informações já existentes, sejam exigidas outra como o apontamento
do objetivo final da viagem em questão (não apenas designar o
destino), a quilometragem do veículo utilizado (para que se possa
verificar a proporção entre a distância de viagem e quantidade de
combustível concedido), além da estipulação de uma quantidade
de litros a ser concedida para cada quilometragem equivalente.
O instrumento correto para o estabelecimento dessa regra é o
regulamento administrativo. Recomendamos o estabelecimento
formal por parte da Câmara Municipal de regulamentação acerca
da matéria, com o objetivo de instituir adequadamente as regras”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5583/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de fevereiro de 2015, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, converter o processo em Tomada de Contas
Especial, nos termos do artigo 57, IV, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 e artigo 207, VI, do Regimento Interno, tendo em vista
as irregularidades que resultam em dano ao erário;
2. No mérito, julgar irregulares as contas do Senhor Sérgio Meneguelli,
Presidente da Câmara Municipal de Colatina, referentes ao exercício
de 2009, condenando-o ao ressarcimento do valor correspondente
a 90.691,66 VRTE e à multa no valor correspondente a 2.000 VRTE,
tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
Fornecimento de Passagens Aéreas – Liquidação de despesa
deficiente Base Legal: Art. 63 §1º, inciso II e §2º, inciso I, todos da
Lei Federal nº 4320/64 e à cláusula 3ª do contrato nº 007/2009 c/c
item 2 do convite nº 003/2009
Utilização de Critérios Diferentes no Julgamento de Propostas Base
Legal: Artigo 44 da Lei Federal nº 8.666/93
Pagamento de Subsídio a Vereadores com base em Lei Inválida Base
Legal: Artigo 37, caput da Constituição Federal e 57 da Lei Orgânica
Municipal.
3. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Colatina,
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nos termos do artigo 57, III, da Lei Complementar nº 621/2012,
que promova a implantação de sistema de controle interno nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela
Resolução TC nº 247/2013;
4. Recomendar na forma do Acórdão TC-071/2011 referente à
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Colatina do
exercício de 2008, que “o mecanismo de controle de gastos e
concessão de combustíveis seja aprimorado, a fim de viabilizar maior
rigor na concessão do benefício legal. É desejável que, além das
informações já existentes, sejam exigidas outra como o apontamento
do objetivo final da viagem em questão (não apenas designar o
destino), a quilometragem do veículo utilizado (para que se possa
verificar a proporção entre a distância de viagem e quantidade de
combustível concedido), além da estipulação de uma quantidade
de litros a ser concedida para cada quilometragem equivalente.
O instrumento correto para o estabelecimento dessa regra é o
regulamento administrativo. Recomendamos o estabelecimento
formal por parte da Câmara Municipal de regulamentação acerca
da matéria, com o objetivo de instituir adequadamente as regras”;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 03 de fevereiro de 2015.
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
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-111/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5207/2014
JURISDICIONADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSPORTE E
TRÂNSITO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA, 1º
E 2º BIMESTRES/2014
RESPONSÁVEL - ROMÁRIO DE CASTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o processo de omissão de Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1° e 2º bimestres de 2014 no sistema informatizado
denominado Cidades Web, da Secretaria de Transporte e Transito da
Prefeitura Municipal de Vila Velha.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 773/2014 opinando pela notificação do responsável, senhor
Romário de Castro.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
935/2014 (fl. 4), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1598/2014 (fl.05). As
informações foram prestadas (fl.9) e os autos encaminhados à 5ª
Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Lenita
Loss, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 07/2015
(fl.13), constatou que os dados alusivos ao 1° e 2º bimestres de
2014 foram recebidos atendendo assim ao Termo de Notificação
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acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 5207/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
265/2015 (fl 17), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luciano Vieira, pelo saneamento da omissão, ante o envio da
prestação de contas.
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 07/2015 e no Parecer do PPJC 265/2015.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”,
da Resolução TC n.º 9301/2013, acolho o posicionamento da
Área Técnica e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo
ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5207/2014,
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, 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 a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-001/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3584/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º, 2º, 3º, 4º, 5º
E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013)
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (1º, 2º, 3º, 4º,
5º E 6º BIMESTRES E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2013)
- SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Retorna ao Plenário, os autos de Omissão no envio da Prestação de
Contas bimestral, CidadesWeb, da Prefeitura Municipal de Aracruz,
referentes ao 1°, 2°, 3º, 4º,5º e 6º Bimestres/2013 e meses 13 e
14/2013.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo de
Omissão - RCO 289/2014 de fls. 253, confirmou o encaminhamento
dos dados das omissões em epígrafe, concluindo que a omissão foi
sanada, estando o jurisdicionado de acordo com a Resolução TC
247/2012, sugerindo o seu arquivamento.
O Procurador Especial de Contas Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
às fls. 271, manifestou-se de acordo com o Relatorio Conclusivo da
3ª SCE, retro mencionado, pugnando pelo arquivamento dos autos.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico
e do Ministério Publico de Contas e VOTO pelo arquivamento do
processo conforme o dispositivo do artigo 330, IV da Resolução TC

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 23 de março de 2015
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3584/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando o
saneamento da omissão no envio da prestação de contas bimestral
referente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres e meses 13 e 14
do exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de Aracruz, de
responsabilidade do Senhor Marcelo de Souza Coelho, arquivar os
presentes autos nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-009/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4686/2008
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
(EXERCÍCIOS DE 1997 A 2000)
RESPONSÁVEL - DEJAIR CAMATA
ADVOGADO - DANIELA DE CASTRO NEVES CAMATA (OAB/ES Nº.
13.329)
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - 1) CONVERTER EM TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE 1997 A 2000) DECLARAR AS CONTAS ILIQUIDÁVEIS - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Trata-se de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de
Cariacica, após recebimento, por esta E. Corte de Contas, do Ofício
encaminhado pelo Exmo. Juiz Federal Paulo César Villela Souto
Lopes Rodrigues, acompanhado de cópia em áudio das declarações
fornecidas em audiência de instrução realizada em 02/07/2008, nos
autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo Sr. Arnaldo Camata, em
face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Extrai-se da transcrição taquigráfica da mídia encaminhada a este
E. Tribunal, a existência de indícios de irregularidade relativos ao
exercício de cargo comissionado na Prefeitura de Cariacica, pelo Sr.
Arnaldo Camata, sem o cumprimento da carga horária exigida, no
período de 1997 a 1999.
Determinou então o MM. Conselheiro Presidente, a realização do
procedimento de auditoria especial, para apuração dos fatos e
levantamentos pertinentes ao trabalho de apuração da denúncia,
que resultou no Relatório de Auditoria Especial RA-E 50/2009 (Fls.
44/52 e documentos).
Apurou a equipe técnica que o Senhor Arnaldo Camata de fato exerceu
cargos comissionados junto à Prefeitura Municipal de Cariacica, no
período de 1997 a 1999 (Mandato do Sr. Dejair Camata, tio do Sr.
Arnaldo), cumulativamente com suas atividades de meeiro de café,
e que durante este período, somente comparecia ao Município dois
dias da semana.
Relatou ainda a equipe técnica que o Sr. Arnaldo teria exercido o
cargo de Chefe de Seção de Apoio Setorial, com salário mensal de
R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), e ainda, entre os meses
de outubro de 1997 a outubro de 1998, a função de membro da
comissão para elaboração do Projeto de Plano de Desenvolvimento
Urbano de Cariacica, tendo recebido por esta função, a quantia de
R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) mensais. Além
desta gratificação, consta ainda que o Sr. Arnaldo teria assinado
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declaração datada de 01 de outubro de 1997, afirmando não exercer
outra atividade fora da Prefeitura que pudesse impedi-lo de exercer
o cargo em horário integral, passando a receber, pelo exercício do
cargo em regime integral, o valor de R$ 188,45 (cento e oitenta e
oito reais e quarenta e cinco centavos).
O relatório de auditoria apontou como indício de irregularidade
a ausência de controle de frequência do servidor, com violação à
regular liquidação de despesas, e pela existência de prejuízo ao
erário no valor total equivalente a 35.876,31 VRTE, referente à
remuneração recebida pelo servidor sem a devida contraprestação.
Em seguida, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 111/2016
(fls. 104/109), que manteve a irregularidade apontada pela equipe
técnica, quanto à “ausência de controle de frequência”, sugerindo-se
a responsabilização do ordenador de despesas à época, Sr. Dejair
Camata, determinando a citação do representante legal do espólio,
em razão do seu falecimento ocorrido 26/03/2000.
Assim, foram expedidos ofícios à Vara de Órfãos e Sucessões
de Cariacica, solicitando informações quanto à identificação do
representante do espólio e sucessores. Em resposta, foi encaminhado
o Ofício 24/2011, informando sobre a extinção do processo de
inventário sem resolução do mérito, em razão da inexistência de
bens a inventariar e de herdeiros interessados a se habilitar.
Concluiu-se, diante da ausência de patrimônio sucessível,
pela impossibilidade de satisfação dos interesses tutelados,
reconhecendo-se a inviabilidade do processo em face do espólio, por
ausência de acervo hereditário que respondesse pelo pagamento
das dívidas.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP
74/2012, a qual ponderou que a irregularidade teria ocorrida também
em função da conduta praticada pelo então servidor municipal, o Sr.
Arnaldo Camata, que teria obtido proveito econômico da situação.
Logo, em razão da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao
erário, na forma do art. 37, §5º, da Constituição Federal, sugeriuse a adequação da conduta para que a efetividade do feito fosse
perseguida mediante a citação do Sr. Arnaldo Camata para integrar
o polo passivo, o que foi acolhido pelo Exmo. Conselheiro Relator,
conforme Despacho de fls. 140 destes autos.
Elaborada nova Instrução Técnica Inicial (ITI 678/2009), às fls.
142/148, foi mantida a irregularidade quanto à “Ausência de
Controle de Frequência”, apontando como infringência a violação
ao art. 63, §2º, III, da Lei Federal n.º 4.320/64, no que tange à
irregular liquidação de despesas, e ainda, a devolução ao erário de
R$ 34.496,52 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e cinquenta e dois centavos), sugerindo, por fim, a citação do
Sr. Arnaldo Camata, para que apresentasse justificativas quanto ao
recebimento de proventos sem um controle de frequência efetivo
que evidenciasse seu comparecimento ao local de trabalho.
Prosseguindo, determinei a citação do Servidor, através da Decisão
Monocrática de fls. 150/152, que se realizou através do Termo de
Citação n.º 1795/2012, de fls. 153, tendo o servidor apresentado
suas justificativas e documentos às fls. 158/168.
Ato contínuo foram os autos remetidos ao Núcleo de Conclusivas
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 3941/2014, de fls.
172/182, que concluiu da seguinte forma:
No caso concreto, não era atribuição do defendente fiscalizar a
liquidação de despesas, não podendo tal função ser-lhe atribuída
como “irregularidade”, já que não teria a obrigação legal de verificar
a regularidade da liquidação das despesas.
Dessa forma, não há como prosseguir a execução em face do Sr.
Arnaldo Camata, em razão de infringência ao art. 63, §2º, III, da
Lei 4.320/64, configurando-se, inclusive, a hipótese de ilegitimidade
passiva, pois a conduta irregular apontada nos autos não poderia
ter sido imputada ao servidor, mas sim, ao ordenador de despesas.
Ao final sugere o corpo técnico:
No entanto, não sendo possível atribuir ao defendente a conduta
prevista na ITI 678/2012, uma vez que a irregularidade indicada não
poderia ter sido por ele praticada; sendo inviável o prosseguimento
do feito em face do ordenador de despesas, em razão de seu
falecimento e da ausência de bens do espólio; e ainda, em razão
da ocorrência de dano ao erário, sugere-se a conversão do presente
processo em tomada de contas, na forma dos art. 57, IV, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, e art. 201 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Espírito Santo.
Em seguida, em razão da impossibilidade material de prosseguimento
da presente execução, sugere-se sejam declaradas iliquidáveis as
contas, nos moldes previstos no art. 90 da Lei Orgânica e art. 165
do Regimento Interno, sendo ao final determinado o arquivamento
do presente processo, nos moldes do art. 330, II, do RITCEES.
O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se às fls.185/188,
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através do Procurador Luciano Vieira, de acordo com a área técnica
para que o presente seja convertido em tomada de contas especial e,
ato contínuo, sejam as contas consideradas iliquidáveis, ordenando
o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos, na
forma do art. 90 da LC n. 612/12.
É o relatório.
VOTO
À luz do exposto, considerando o falecimento do Sr. Dejair Camata,
responsável nos presentes autos, acompanhando o entendimento da
área técncai e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pela
conversão dos presentes autos em TOMADA DE CONTAS, na forma
dos art. 57, IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e art.
201 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
declarando as presentes contas iliquidáveis nos moldes previstos no
art. 90 da Lei Orgânica e art. 165 do Regimento Interno, sendo ao
final determinado o ARQUIVAMENTO dos autos, nos moldes do art.
330, II, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4686/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Converter estes autos em tomada de contas especial, na forma
dos art. 57, IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, e art.
201 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo,
declarando as presentes contas iliquidáveis, nos moldes previstos
no art. 90 da Lei Orgânica e art. 165 do Regimento Interno desta
Corte;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-010/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3224/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS
E SERVIÇOS LTDA.
RESPONSÁVEIS - DALTON PERIM E KEILA CAMPOS LEAL FERREIRA
ADVOGADO - VITOR LOURENÇO DE AMORIM (OAB/MG Nº.
112.636)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL 021/2014)
- 1) PROCEDÊNCIA - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os autos de representação encaminhada a este E. Tribunal
de Contas pela sociedade empresária BIGCARD ADMINISTRADORA
DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. relatando irregularidade
no procedimento licitatório do Edital de Pregão Presencial nº
000021/2014 (Processo 001077) conduzido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, com vistas à
“contratação de empresa para serviços de gerenciamento,
fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação
na forma de cartão magnético disponibilizados pela contratada
e destinados a aquisição de gêneros alimentícios, para serem
utilizados pelos funcionários da prefeitura municipal”
2. Em Decisão Monocrática Preliminar (DECM 437/2014) determinei
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a notificação dos agentes responsáveis, que apresentaram
justificativas e documentos (fls. 74/80), informando inclusive a
suspensão do Edital desde o dia 07.05.2014 (DOES de 07.05.2014,
página 17).
3. O NÚCLEO DE CAUTELARES – NCA elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 410/2014, apontando irregularidade nos itens 11.4.b,
b1 e b2 do Edital, que exigem o credenciamento prévio de rede
de estabelecimentos conveniados como requisito de qualificação
técnica para participação no certame licitatório.
4. Comungando com a sugestão do Corpo Técnico, por meio da
Decisão Monocrática Preliminar DECM 499/2014, determinei a citação
dos responsáveis para que no prazo de 15 dias apresentasse suas
razões de justificativas e documentos que entendesse pertinentes.
Determinei, ainda, cautelarmente, a SUSPENSÃO do procedimento
licitatório até ulterior decisão desta Corte de Contas.
A DECM 499/2014 foi ratificada em todos os seus termos pela
Decisão Plenária TC 3543/2014 (fls. 96/97).
5. Citados, os responsáveis apresentaram conjuntamente suas
justificativas às fls. 100/106.
6. Por conseguinte, os autos foram encaminhados ao NAC, tendo
sido elaborada a ITC 4230/2014, fls. 108/118, na qual foi sugerida:
6.1. A PROCEDÊNCIA da representação, com base na seguinte
irregularidade:
6.1.1.
Exigência de credenciamento prévio de estabelecimento
comerciais.
Base legal: artigos 3º, § 1º, I e II e 30, ambos da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis:
Dalton Perim – Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante
Keila Campos Leal Ferreira – Pregoeira Oficial
6.2. Também sugere que sejam rejeitadas as razões de justificativas
do senhor Dalton Perim e da senhora Keila Campos Leal Ferreira, em
razão da irregularidade apontada.
6.3. Sugere também ao Plenário que seja assinado prazo para que
o ente municipal declare a nulidade do edital de Pregão Presencial.
6.4. Sugere, ainda:
Que se recomende à Prefeitura do Município de Venda Nova do
Imigrante que, nos próximos editais de licitação, passe a exigir,
somente na fase de contratação, a comprovação de existência de
rede de estabelecimento credenciados, conferindo prazo razoável
entre a adjudicação e a assinatura do contrato para que a licitante
vencedora promova o credenciamento dos estabelecimentos na
quantidade, ramo de atividade e localização exigidos no instrumento
convocatório.
7. O Ministério Público de Contas, por meio da MMPC 2738/2014,
fl. 120, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
manifestou-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
4230/2014, fls. 108/118.
É o sucinto relatório.
EMENTA: REPRESENTAÇÃO FACE PMVN IMIGRANTE. PREGÃO
PRESENCIAL 21/2014. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. CREDENCIAMENTO
PRÉVIO DE CONVENIADOS. IRREGULARIDADE. CERTAME JÁ
SUSPENSA. ACATAMENTO RECOMENDAÇÕES TCEES POSSIBILITARÁ
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL E PROSSEGUIMENTO DO CERTAME.
1. Consultando o sítio da Prefeitura Municipal de Venda nova do
Imigrante,
http://vendanova.es.gov.br/website/site/Licitacoes.
aspx, (20/01/2015) verifico que o procedimento licitatório ainda
encontra-se suspenso:
Edital: 21/2014 | Tipo: Pregão Presencial | Data: 4/4/2014 15:58:12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,
FORNECIMENTO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
DE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO
DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS
PELOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Situação: suspensa
2. Razão assiste a Área Técnica e ao Parquet de Contas, no tocante
ao credenciamento prévio.
Com efeito.
3. A exigência de credenciamento prévio de estabelecimento
conveniados em processo licitatório para a contratação de
fornecimento de auxílio- alimentação e congêneres mostra-se
desarrazoada, estando em desacordo com os preceitos constituídos
da Lei 8666/1993 (art. 3º, § 1º, I e II e 30).
Nesse sentido vem decidindo esta Corte de Contas, que entende
que deve o edital estabelecer prazo razoável para que o vencedor
do certame promova esse credenciamento no prazo da contratação,
lado outro, entendo desnecessário que o ente municipal anule o
certame sob ataque (Pregão Presencial 21/2014) e seus atos
subsequentes.
E que o processo licitatório está suspenso, podendo, por economia
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processual e temporal, ser ajustado com as recomendações e
determinações advindas desta Corte de Contas.
4. Ante ao exposto, observados os trâmites legais, corroborando
parcialmente com o entendimento e as considerações apresentadas
pela Área Técnica e ratificada pelo Ministério Publico de Contas,
entendo como PROCEDENTE a representação em face de
irregularidade encontrada no Pregão Presencial nº 21/2014 lançado
pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante com a Bigcard
Administradora de Convênios e Serviços Ltda, sob responsabilidade
dos senhores DALTON PERIM, Prefeito Municipal e KEILA CAMPOS
LEAL FERREIRA, Pregoeira Oficial e Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
Rejeito as razões de justificativas do senhor Dalton Perim e da
senhora Keila Campos Leal Ferreira, em razão da irregularidade
apontada.
DETERMINO ao MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
a adoção das providências necessárias a corrigir, nos pregões
presenciais futuros a inconsistência apurada pelo Corpo Técnico
desta Corte de contas, relacionadas na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4230/2014 e acompanhada neste voto:
Exigência de credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais
(item. 2.1 da ITC).
No entanto, o acatamento das manifestações e recomendações
contidas neste VOTO e na Instrução Técnica Conclusiva ITC
4230/2014, propiciará a possibilidade de republicação do Edital
corrigido, com o prosseguimento do certame licitatório. Nesta
hipótese, cópia do Edital reformulado deverá obrigatoriamente ser
encaminhada a esta Corte de Contas para conferência.
Encaminhe-se ao ente Municipal, juntamente com o acórdão que
sobrevier, cópia da Instrução conclusiva ITC 4230/2014.
Dê-se ciência ao Representante.
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3224/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Considerar procedente esta representação em desfavor da
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no que se refere
ao Pregão Presencial nº. 21/2014, rejeitando, portanto, as razões
de justificativas dos Senhores Dalton Perim e Keila Campos Leal
Ferreira, tendo em vista a Exigência de credenciamento prévio de
estabelecimentos comerciais (base legal: artigos 3º, § 1º, inciso I e
II, e 30 da Lei nº 8.666/93);
2. Determinar ao Município de Venda Nova do Imigrante a adoção
das providências necessárias a corrigir, nos pregões presenciais
futuros, a inconsistência apurada pelo Corpo Técnico desta
Corte de contas relacionada na Instrução Técnica Conclusiva ITC
4230/2014 e acompanhada neste voto, qual seja, a exigência de
credenciamento prévio de estabelecimentos comerciais (item. 2.1
da ITC), determinando, ainda, que a Municipalidade encaminhe a
esta Corte o Edital devidamente corrigido para fins de conferência;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-046/2015 – PLENÁRIO
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PROCESSO - TC-2821/2013
JURISDICIONADO- CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL     - ÉLCIO DORING
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - 1) REGULAR COM RESSALVAS - QUITAÇÃO - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual – PCA da
Câmara Municipal de Laranja da Terra, exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Élcio Doring.
Às fls 76 a 84 a 4ª Controladoria Técnica elabora o Relatório Técnico
Contábil RTC nº 16/2014 constatando os seguintes aspectos e
indício de irregularidade:
Aspectos:
- A Prestação de Contas Anual está formalizada em atenção ao art.
105 da Res. TCEES 182/2002, vigente à época.
- A Prestação de Contas Anual do exercício 2011 ( Processo TC nº
1.790/2012 ) encontra-se em fase de manifestação do Ministério
Público de Contas, portanto pendente de julgamento – por ocasião
dessa análise, pela irregularidade.
- A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal através do
Ofício nº 107 de 07.03.2103 e autuada em 27.03.2013, de acordo,
portanto, com o art. 105 da Resolução nº 182/2002 TCEES.
- Os balanços apresentam a assinatura do Gestor e do Contabilista
Responsável, Sr. Gilmar Vieira da Silva, CRC ES-018349/P.
- Da confrontação da Despesa Fixada ( R$ 880.000,00 ) com a
Realizada ( R$ 829.230,26 ) constata-se que houve uma Economia
Orçamentária de R$ 50.769,74.
- O Balanço Patrimonial apresentou um ativo real líquido da ordem
de R$ 209.216,63.
- O Balanço Financeiro não apresentou uma disponibilidade para o
exercício seguinte ( 0,00 ).
- Confrontando-se o Ativo Financeiro ( R$ 0,00 ) com o Passivo
Financeiro ( R$ 0,00 ) verifica-se um Superávit Financeiro da ordem
de R$ 0,00.
- Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município
em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL, o
montante de R$ 24.189.733,16.
- A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título
de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício de
2008, R$ 747.663,72 ( setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos
e sessenta e três reais e setenta e dois centavos ), correspondentes
a 3,09% ( três vírgula nove pontos percentuais) da Receita Corrente
Líquida, cumprindo, desta forma, os limites máximo ( 6% ) e
prudencial ( 5,7% ).
- Os gastos com subsídio dos vereadores totalizaram R$ 354.474,68
( trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro
reais e sessenta e oito centavos ), estando, portanto, dentro do
limite constitucionalmente estabelecido, da ordem de 5% (cinco por
cento), correspondente a R$ 1.396.439,81 ( hum milhão trezentos
e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e
hum centavos ), para base Referencial Total de R$ 27.928.796,26.
- O gasto individual com subsídios dos vereadores e do Presidente
da Câmara correspondeu a R$ 3.025,84 e R$ 4.148,62,
respectivamente, de janeiro a julho de 2012. A partir de agosto de
2012 os subsídios passaram, respectivamente, para R$ 3.180,28 e
R$ 4.358,16.
- A despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos
vereadores, totalizou R$ 630.345,28 ( seiscentos e trinta mil,
trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos ),
resultando em não cumprimento ao limite constitucionalmente
estabelecido, R$ 616.000,00 ( seiscentos e dezesseis mil reais ), na
ordem de R$ 14.345,28.
- O Gasto Total do Poder Legislativo, exceto inativos, da ordem de
R$ 829.230,26 ( oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta
reais e vinte e seis centavos ), esteve abaixo do limite constitucional
fixado para a referida despesa, R$ 1.150.095,22 ( hum milhão,
cento e cinquenta mil, noventa e cinco reais e vinte e dois centavos
), na ordem de R$ 320.864,96.
Indício de irregularidade :
- Gasto com folha de pagamento em desacordo com a Constituição
Federal
Base legal: § 1º do artigo 29-A da CRF 1988, incluído pela Emenda
Constitucional 25/2000
Sendo assim, tendo em vista o aspecto técnico-contábil e o disposto
na legislação pertinente, opina pela CITAÇÃO do Sr. Élcio Doring,
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, referente ao
exercício financeiro de 2012, para apresentação das justificativas
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que julgar necessárias relativamente ao indício de irregularidade
supracitado.
Ato contínuo, a mesma Controladoria Técnica elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI nº 63/2014, fls. 89, encampando o entendimento
exarado no Relatório Técnico Contábil supracitado, opinando pela
citação do responsável.
Conforme Decisão Monocrática DECM 135/2014, fls. 91 e 92, é
determinada a citação sugerida pela Área Técnica, conforme Termo
de Citação nº 361/2014, fls. 93.
O responsável apresenta suas justificativas e anexa documentação
pertinente às fls. 96 a 108 e 113 a 128.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil
Conclusiva ICC nº 171/2014, fls. 131 a 136, considerando que o
valor ( R$ 14.345,28 ) extrapolado na rubrica Gasto com folha de
pagamento, não é significativo em relação ao limite estabelecido R$
616.000,00; que não restou configurada má-fé por parte do gestor;
e que não foram constatadas demais irregularidades, opina no
sentido de que seja julgada REGULARES COM RESSALVA a presente
prestação de contas, com a recomendação ao gestor, ou a quem lhe
suceder, que observe o comportamento das despesas do ente para
que não ocorra infringência aos dispositivos afetos àquele Poder.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 8081/2014, fls. 138 e 139,
acompanha o entendimento da 4ª Secretaria de Controle Externo,
opinando que seja julgada REGULARES COM RESSALVA as contas
em exame, 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, mantendo a recomendação.
O Ministério Público de Contas, através de Parecer, fls. 141, da lavra
do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
manifesta-se de acordo com Instrução Técnica Conclusiva ITC nº
8081/2014, fls. 138 e 139.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO
EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAR COM
RESSALVA. DETERMINAÇÃO.
VOTO
Lembro que em situações excepcionais, derivadas da aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem relevado
irregularidades de natureza contábil, especificamente no tocante
à não observação dos limites legais e constitucionais, conforme
demonstrado nos Processos TC 2184 – 1576 – 1906 e 1765/2011;
No mesmo sentido, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner
destacou em seu voto no Processo TC 1315/2011, Câmara Municipal
de Marilândia, que o Plenário desta Corte de Contas recentemente
decidiu, por unanimidade, afastar idêntica irregularidade, nos autos
do Processo TC 1899/2011, tendo em vista a inexpressividade do
valor ultrapassado ( R$ 18.232,33 ) no mesmo limite, consignado
no Acórdão TC 233/2013, de relatoria do Auditor Substituto de
Conselheiro Eduardo Perez.
Sendo assim, acompanhando integralmente o entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido
de considerar REGULARES COM RESSALVA a Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Laranja da Terra, referente ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do Sr. Élcio Doring, dando-lhe a devida
quitação, tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o
condão de macular as contas ora analisadas, uma vez que evidencia
impropriedade ou falha de natureza formal, que não caracteriza dolo
ou prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou anti-econômico, ou
que represente injustificado dano ao erário, consoante artigo 84, II,
da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO também no sentido de que seja expedida a seguinte
determinação, sugerida pela Área Técnica e Ministério Público de
Contas, ao gestor responsável ou a quem lhe suceder:
- que observe o comportamento das despesas do ente para que não
ocorra infringência aos dispositivos afetos àquele Poder.
É como VOTO.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2821/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de fevereiro de
dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal
de Laranja da Terra, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Élcio Doring, dando-lhe a devida quitação,
tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o condão
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de macular as contas ora analisadas, uma vez que evidencia
impropriedade ou falha de natureza formal, que não caracteriza dolo
ou prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou
que represente injustificado dano ao erário, consonante artigo 84,
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Laranja da
Terra ou a quem lhe suceder que observe o comportamento das
despesas do ente para que não ocorra infringência aos dispositivos
afetos àquele Poder;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e 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, 03 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-047/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2224/2012
JURISDICIONADO- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - SIMONY STORCH MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas da Caixa de
Assistência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da
Palha - CASP, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
da Senhora Simony Storch Machado, Superintendente, no exercício
em análise.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico
Contábil RTC 365/2014, fls. 127/131, considerando o que preceitua
a legislação pertinente sob o aspecto técnico-contábil, verificando
que as demonstrações contábeis representaram adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e
patrimonial da Entidade e concluindo pela regularidade da prestação
de contas, não sem antes ressaltar os seguintes aspectos:
- A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES por intermédio
do OF. Nº 026/2012 de 26.03.12 e autuada em 30.03.12,
tempestivamente, e assinada pela gestora Srª Simony Storch
Machado e contabilista responsável Sr. Valter Bonatto, CRC – ES
6294/0-5.
- Confrontando-se a Receita Prevista (R$ 790.312,30) com a
Receita Realizada (R$ 1.058.789,95), constata-se um Superávit na
arrecadação da ordem de R$ 268.477,65.
- Confrontando-se a Despesa Fixada (R$ 990.312,30) com a
Despesa Executada (R$ 935.131,04), constata-se uma Economia
Orçamentária da ordem de R$ 55.181,26.
- Confrontando-se a Receita Arrecadada (R$ 1.058.789,95) com
a Despesa Executada (R$ 935.131,04), constata-se um Superávit
Orçamentário da ordem de R$ 123.658,91.
- O Balanço Patrimonial acusa um saldo financeiro para o exercício
seguinte da ordem de R$ 1.157.253,62.
- Acusa também um Superávit patrimonial no exercício de R$
126.785,26, que acrescentado ao Ativo Real Líquido de 2010 (R$
1.040.678,79) perfaz um Ativo Real Líquido acumulado de R$
1.167.464,05.
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Dando prosseguimento ao feito, foi elaborada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 8321/2014, fls. 133/134, a vista das conclusões
técnicas expressas no RTC retromencionado, concluindo pela
regularidade das contas da Caixa de Assistência dos Servidores
Públicos Municipais de São Gabriel - CASP, na forma do inciso I do
artigo 84, da Lei Complementar nº 621/2012, dando plena quitação
à responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal.
O Douto Ministério Público de Contas, através do parecer da
lavra do Eminente Procurador Luciano Vieira, fl. 136, manifestouse de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 8321/2014,
pugnando pela Regularidade da presente prestação de contas, com
fulcro no artigo 84, I, da Lei Complementar nº 621/2012, expedindose quitação ao responsável.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR. QUITAÇÃO.
VOTO
Ante o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o
entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério Público
de Contas, VOTO por considerar REGULAR a Prestação de Contas
Anual da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais
de São Gabriel da Palha - CASP, referente ao exercício financeiro
de 2011, sob a responsabilidade da Sra. Simony Storch Machado Superintendente, dando-lhe a devida quitação, na forma do artigo
85 da Lei Complementar 621/2012.
Posteriormente, sejam os autos devidamente arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2224/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de fevereiro de dois
mil e quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais
de São Gabriel da Palha – CASP, referente ao exercício de 2011,
sob a responsabilidade da Sra. Simony Storch Machado, ordenadora
de despesas, dando-lhe a devida quitação, na forma do artigo 85
da Lei Complementar 621/2012, arquivando-se os autos, após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e 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, 03 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-048/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7277/2013 (APENSOS: TC-4350/2003, TC7039/2003 E TC-1229/2003)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
ADVOGADO - DOUGLAS PRETTI (OAB-ES Nº 17.802), LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB-ES Nº 6.821), DANIELA
BERNABÉ COELHO (OAB-ES Nº 16.206) E GUSTAVO CLAUDINO
PESSANHA (OAB-ES Nº 16.448)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
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2002 - REJEITAR PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE
À PRESCRIÇÃO - REJEITAR PRELIMINAR REFERENTE
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINANCEIROS - PAGAMENTO
DE DEFESA SUPORTADO POR DOCUMENTOS INIDÔNEOS SAQUES EFETUADOS NO CAIXA DA CASES - NOTAS FISCAIS
LANÇADAS NO CAIXA DA CASES - CONTAS IRREGULARES RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
- CONHECER - REJEITAR PRELIMINAR ARGUIDA - NEGAR
PROVIMENTO - MANTER ACÓRDÃO TC-369/2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
Cuidam os presentes autos de Pedido de Reconsideração interposto
pelo Sr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho, liquidante da Companhia de
Amarzéns e Silos do Espírito Santo, à época dos fatos, em face do
Acórdão TC-369/2013 (fl. 456 a 486, processo TC n. 4350/2003),
que trata da Prestação de Contas Anual do exercício de 2002. O
gestor foi condenado em razão das seguintes irregularidades:
3.1. Demonstrativos contábeis financeiros;
3.2. Pagamento de despesa suportado por documentos inidôneos;
3.3. Saques efetuados no caixa da CASES;
3.4. Notas fiscais lançadas no caixa da CASES.
Foi ainda o liquidante condenado ao pagamento de multa no
montante de 1000 VRTE e ressarcimento no valor correspondente a
91.448,75 VRTE.
Encaminhados os autos para análise pela 8ª Secretaria de Controle
Externo, foi proferida a Instrução Técnica nº ITR 70/2014, às fls.
18/27, opinando pelo conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito,
pela total negativa de provimento mantendo-se a condenação
imposta pelo Acórdão TC – 369/2013 (Processo nº 4350/2003).
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se através do
Parecer nº 3308/2014, fls. 31, da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, opina de acordo com a área técnica.
É o Relatório.
DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se que a parte
é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o
Recurso cabível.
Verifica-se que a publicação do Acórdão recorrido no Diário Oficial
ocorreu em 21/10/2013, segundo informação prestada pela
Secretaria Geral das Sessões à fl. 487 do processo TC nº 4350/2003,
em apenso. Interposto o recurso em 25/09/2013, tem-se o mesmo
como TEMPESTIVO.
DA PRELIMINAR
O recorrente aduz preliminar, cujo ponto central é suposta violação
do devido processo legal e do princípio do contraditório.
Em suas alegações o recorrente afirma que não recebeu, juntamente
com o termo de citação os seguintes documentos: relatório de
análise técnico contábil de fls. 215 a 230 e instrução técnica inicial
nº 50/2006 e em razão disso sua defesa restou prejudicada.
Sobre a arguição descrita, transcrevo, em parte, a manifestação da
área técnica:
Esclarecemos que, apensos a este recurso, encontram-se os
processos TC n. 4350/2003, TC n. 7039/2003 e TC n. 1229/2003.
O processo TC n. 4350/2003 trata da prestação de contas anual
da CASES, o processo TC n. 1229/2003 trata de auditoria ordinária
realizada no mesmo órgão e o processo TC n. 7039/2003 é um
recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Guilherme Gomes
Dias. Os três processos mencionados estão apensos ao presente
recurso.
Importante esclarecer, primeiramente, que o processo TC n.
1229/2003, o qual trata da auditoria ordinária, repercute,
necessariamente, no processo TC n. 4350/2003, como bem coloca
a Lei Complementar n. 32/93 (Lei Orgânica do TCEES, aplicável à
época) (...)
E é por repercutirem no processo de prestação de contas anual que,
as irregularidades apuradas em auditoria ordinária foram julgadas,
uma única vez, ao contrário do que insinua o recorrente, nos
autos TC n. 4350/03, embora tanto a apuração quanto a defesa do
responsável estejam fisicamente nos autos TC n. 1229/2003.
Não há, portanto, bis in idem.
Quanto às instruções técnicas mencionadas, o recorrente teve
conhecimento de todas, sendo devidamente citado nos momentos
processuais adequados, senão vejamos.
Em relação ao processo TC n. 4350/2003, que trata da prestação
de contas anual da CASES, foi elaborada, após o recebimento da
documentação que consubstancia a PCA, a Instrução Técnica
Inicial n. 50/2006, a qual aponta indicativos de irregularidades de
responsabilidade do ora recorrente. A ITI n. 50/2006 foi devidamente
encaminhada ao gestor mediante o Termo de Citação n. 353/2006,
cuja contrafé, assinada pelo recorrente, foi juntada aos autos em
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23/06/06. E o gestor apresentou sua defesa. Os documentos ora
aludidos encontram-se às fls. 268/282 dos autos TC n. 4350/2003.
Foi elaborada ainda uma Instrução Técnica Inicial complementar (ITI
n. 154/2007), a ausência, na ITI anterior da tipificação legal de um dos
indicativos de irregularidade. Novamente, foi o gestor devidamente
citado, pelo Termo de Citação n. 171/2007, cuja contrafé assinada
pelo gestor foi juntada em 23/04/2007. Quanto a este chamamento
processual, foi o gestor considerado revel, conforme Decisão TC n.
2313/2007 (todos os documentos mencionados são encontrados
nos autos TC n. 4350/2003, fls. 286/311).
Bem se vê, portanto, que o recorrente não tem razão em reclamar
de ausência de citação, tendo-lhe sido oportunizada apresentação de
defesa. Não há que se falar em violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
No tocante as alegações de que as irregularidades apontadas seriam
vagas e a motivação para sua mantença no Acórdão TC n. 369/2013,
imprecisa, impende observar que os itens apontados como irregulares
foram devidamente descritos e foi também explicitada qual violação
legal ou regulamentar estaria sendo cometida. Ademais, o voto do
Cons. Relator (fls. 427 e ss) aborda expressamente todos os itens
apontados como irregulares, oferecendo uma conclusão para cada
um, além da conclusão geral do voto, na qual o Relator manifestouse pela irregularidade das contas do gestor.
Entendemos, outrossim, pelo não acolhimento da preliminar
levantada pelo recorrente.
Assiste razão á área técnica. A alegação do recorrente que que não
recebeu peças do processo não merece prosperar. A todo tempo,
após a citação, o processo esteve À disposição do responsável,
neste Tribunal, para a extração de cópias de quaisquer partes que
julgasse necessária a sua defesa.
Assim deixo de acolher a preliminar de nulidade suscitada.
DO MÉRITO
No mérito o recorrente limitou-se a repetir os argumentos trazidos
em sede de preliminar, alegando não ter tido acesso aos documentos
e aos relatórios produzidos por esta corte, o que já foi analisado no
item anterior.
Transcrevo, em parte, a manifestação da área técnica:
Impende destacar, de plano, que é sim responsabilidade do gestor
zelar pela correção dos gastos da empresa pública; assim que,
embora por óbvio não seja necessário que atue como um fiscal de
tributos, decerto que não deve contratar empresas ou firmas cujo
endereço seja inexistente e que não estejam autorizadas a emitir
notas fiscais, posto que em situação cadastral irregular junto ao
Município ou ainda, que contrate uma determinada empresa e a
nota fiscal seja emita por outra, diversa da contratada. É de pasmar
que o gestor encare tais situações como normais, o que revela no
mínimo, extremo descuido na administração da Companhia.
Necessário observar que a situação ora apresentada é tão grave
que, conforme provas nos autos (explicitadas às fls. 406 do TC
n. 4350/2003) o liquidante contratou serviços de reparos para
maquinário de que ele sequer conhecia o paradeiro. Não há, portanto,
qualquer evidência de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado, vez que as notas fiscais, como já estabelecido nos autos,
são absolutamente imprestáveis.
Embora o gestor alegue saber exatamente onde se encontravam
ditas máquinas, não há provas que corroborem tal alegação. Pelo
contrário, a documentação que consta dos autos indica claramente
o desconhecimento da localização do maquinário.
Quanto aos saques a descoberto, também não fez prova, o
recorrente, de que tais retiradas teriam como destino o pagamento
de acordos trabalhistas. O recorrente se limita a alegar, sem nada
provar. Não há nos autos qualquer documentação (como por
exemplo, recibos) que ligue os saques ao caixa da Companhia a
débitos trabalhistas. Ou seja, o que está registrado nos autos são
saques sem justificativas.
O gestor admite o descontrole do caixa, apenas reclamando que
a situação já estava posta quando assumiu como liquidante, mas
não trouxe nenhum elemento que demonstre uma mudança em tais
condições a partir da sua gestão. Ou seja, o liquidante encontrou
uma situação ruim e a manteve no mesmo patamar.
Em suma, o recorrente não conseguiu produzir argumento ou provas
capazes de afastar as irregularidades consignadas nos presentes
autos.
Em razao da ausencia de elementos capazes de desconfigurar a
irregularidade apontada, mantenho a irregularidade.
À luz do exposto, respeitados os trâmites de estilo, acompanhando
o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente Recurso
de Reconsideração, para no mérito, pela TOTAL NEGATIVA DE
PROVIMENTO, mantendo-se o Acórdão TC-369/2013.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7277/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no três de fevereiro de
dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer o presente Recurso de
Reconsideração e, inicialmente, rejeitar a preliminar arguida, para,
no mérito, negar-lhe total provimento, mantendo-se o Acórdão TC369/2013, arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e 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, 03 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-050/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7763/2007
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS
DE
FISCALIZAÇÃO
IDENTIDADE
PRESERVADA - 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 obras
e serviços realizados na Praça do Papa.
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 5278/2014,
fls. 2.652, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, considerando a argumentação aduzida na referida
Manifestação Técnica Preliminar, pugna pelo ARQUIVAMENTO do
presente feito.
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
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
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integralmente com a Área Técnica e 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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7763/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista a dispensa da
realização dos procedimentos de fiscalização, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 03 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-051/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7998/2007
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA - DISPENSA DE 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 das obras
de reforma do Ginásio do DED.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO elabora Manifestação
Técnica Preliminar MTP 663/2014, fls. 945 a 949, 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 5282/2014
, fls. 956, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, considerando a argumentação aduzida na referida
Manifestação Técnica Preliminar, pugna pelo ARQUIVAMENTO do
presente feito.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA:
AUDITORIA ESPECIAL. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO
GINÁSIO DO DED. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
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DE FISCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, concordando
integralmente com a Área Técnica e 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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7998/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista a dispensa
dos procedimentos de fiscalização, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 03 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-052/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2671/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL   - MILTON SIMON BAPTISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade do Sr. Milton Simon Baptista, Presidente do
Legislativo Municipal.
Encaminhados os documentos via mídia digital, foi elaborada
Análise Inicial de Conformidade AIC 21/2014 (fls. 04/05), na qual
foi constatado estar os autos em conformidade para a devida análise
e instrução técnica dentro da norma regimental.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através do Relatório
Técnico Contábil RTC 399/2014 (fls. 29/40, mais anexos),
examinando a presente Prestação de Contas, constatou estarem
regulares as peças e demonstrativos contábeis apresentados,
opinando, assim, pela sua regularidade.
No mesmo sentido, é o opinamento do NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, através da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 9616/2014 (fls. 47/48), que assim, manifesta-se,
conclusivamente:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 399/2014
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 Milton Simon Baptista – Presidente, frente à
Câmara Municipal de Linhares, 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.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio da lavra do
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Procurador Luciano Vieira, opina da mesma forma que a área
técnica, no sentido de que a prestação de contas em exame seja
julgada regular, dando-se quitação ao responsável.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC – 2671/2014
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Linhares, exercício de 2013, sob a responsabilidade do
Sr. Milton Simon Baptista.
No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação
de Contas fora considerada regular pelos técnicos deste sodalício,
não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que
pudessem comprometer a sua regularidade.
Quanto ao prazo para entrega das contas em análise, foram as
mesmas protocolizadas neste Tribunal em 31/03/2014, portanto,
dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, bem como estão
compostas pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos
exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução TC 261/2013.
Com referência aos limites constitucionais e legais máximos em
despesas com pessoal, subsídios de vereadores e despesa total com
o poder legislativo, diante da análise contábil feita pela 5ª Secretaria
de Controle Externo, não foram apontados quaisquer indicativos de
irregularidades.
Assim, acolho os fundamentos e conclusões demonstradas pelo
corpo técnico, encampadas pelo Ministério Público de Contas,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas da Câmara
Municipal de Linhares, exercício financeiro de 2013, figurando
como responsável o Sr. Milton Simon Baptista, dando-lhe a devida
QUITAÇÃO, nos termos do art. 84, inciso I, c/c o art. 85, da Lei
Complementar nº 621/2012.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2671/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Câmara Municipal de Linhares, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Milton Simon
Baptista, ordenador de despesas, dando-lhe a devida quitação,
arquivando-se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel,.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-053/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3352/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL   - MARTA GAGNO INTRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
- 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
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Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória – IPAMV, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade da Senhora Marta Gagno Intra, Presidente.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através de sua Instrução
Técnica Inicial ITI 1155/2014, fl. 218, diante ao que foi apontado
no Relatório Técnico Contábil RTC 297/2014, fls. 185/194, sugeriu
a citação da responsável para que apresentasse as justificativas em
razão dos indícios de irregularidades levantadas.
Conforme o Termo de Citação Nº 1789/2014, fl. 221, a Sra. Marta
Gagno Intra foi devidamente citada. Às fls. 224/257, compareceu a
responsável aos autos, apresentando justificativas e documentação
em resposta à citação.
Retorna o feito à 4ª Secretaria de Controle Externo, que analisando
a defesa apresentada, elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
200/2014, fls. 261/266, onde considerou afastados os indicativos
de irregularidades inicialmente apontados, opinando, assim,
pela regularidade da presente prestação de contas em relação
aos aspectos financeiros e contábeis. Entretanto, recomenda à
atual Administração o uso de notas explicativas para esclarecer a
manutenção dos saldos das contas integrantes da Dívida Flutuante.
Os autos foram, então, encaminhados ao NEC, que por meio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9854/2014, fls. 268/269,
manifestou-se, finalmente, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 200/2014
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 Marta Gagno Intra – Presidente, frente ao
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória - IPAMV, 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. 85³ do mesmo diploma legal.
Por oportuno, sugere-se RECOMENDAR à atual administração que
faça uso de notas explicativas para esclarecer a manutenção dos
saldos das contas integrantes da Dívida Flutuante.
O Ministério Público Especial de Contas, através da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 272/273, manifestase de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 9854/2014.
É o relatório.
VOTO
TC – 3352/2013
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória – IPAMV, referente ao exercício financeiro de 2012,
que foram protocolizadas nesta Corte de Contas em 27/03/2013,
portanto, dentro do prazo estipulado no art. 105, da Resolução TC
nº 182/02, vigente à época. Figurando como responsável pelas
contas, a Senhora Marta Gagno Intra, Presidente.
Na documentação apresentada os demonstrativos contábeis
encontram-se assinados pela atual Presidente do IPAMV, Sra. Tatiana
Prezotti Morelli, do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Herickson
Rubim Rangel, e da Coordenadora de Contabilidade e Orçamento,
Sra. Geanne Lobo Soares.
A responsável foi regularmente citada, a respeito dos indícios de
irregularidades apontadas nos itens do Relatório Técnico Contábil
RTC 297/2014, quais sejam:
Ausência de detalhamento dos remanejamentos de recursos
orçamentários realizados – Inobservância ao disposto nos artigos
165, § 8º, 167, inciso VI, da CF/88;
Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores –
Inobservância ao disposto nos artigos 35, 85, 92, 101 e 105 da Lei
Federal 4.320/64; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I, alínea “d”, do art. 70
da Lei 11.196/2005; artigo 158, inciso I, da CF/88.
A 4ª Secretaria de Controle Externo analisa a documentação e as
justificativas encaminhadas a esta Corte de Contas pela responsável,
e através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 200/2014 conclui
que as supostas irregularidades foram totalmente afastadas,
sugerindo, assim, que quanto aos aspectos financeiros e contábeis
as contas sejam consideradas regulares. Recomendado, ainda, à
atual Administração o uso de notas explicativas para esclarecer a
manutenção dos saldos das contas integrantes da Dívida Flutuante.
Através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9854/2014, o NEC,
sugeriu também a regularidade das contas em análise, com a devida
quitação à responsável, endossando a recomendação feita pela 4ª
SCE.
O Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou por
meio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, subscreveu o
entendimento do NEC, em seu PPJC 5947/2014.
Pelo acima exposto, encampo os fundamentos e conclusões
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explicitadas pelo corpo técnico e Ministerial desta Corte de Contas,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Assim, VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas sob
a responsabilidade da senhora Marta Gagno Intra, Presidente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Vitória – IPAMV, referente ao exercício de 2012, dando-lhe a
devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85,
da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO, ainda, pela RECOMENDAÇÃO à atual Administração, para que
faça uso de notas explicativas para esclarecer a manutenção dos
saldos das contas integrantes da Dívida Flutuante.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3352/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
-IPAMV, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade
da Sra. Marta Gagno Intra, ordenadora de despesas, dando-lhe a
devida quitação;
2. Recomendar à atual Administração, para que faça uso de notas
explicativas para esclarecer a manutenção dos saldos das contas
integrantes da Dívida Flutuante;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-054/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5590/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA - EXERCÍCIO
DE 2009
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - ENGENHARIA EXERCÍCIO DE 2009 - DISPENSA DE REALIZAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Auditoria Ordinária de Engenharia referente
ao exercício de 2009, conforme Plano de Auditoria n. 85/2010.
Na data de 01/10/2014 foi elaborada Manifestação Técnica Preliminar
MTP 622/2014, na qual é solicitada a dispensa da realização dos
procedimentos de fiscalizações relativas a 109 processos. Visando
justificar o requerimento, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO, informa que na data de 05/05/2014, o referido núcleo
registrava um estoque de aproximadamente 300 (trezentos)
processos de fiscalização, sendo que foram identificados 109 (cento
e nove) processos que não possuem relatório de auditoria, não
havendo sequer previsão de quando poderiam ser instruídos, em
razão da sobrecarga operacional existente.
Informa ainda que resta ao NEO analisar, prioritariamente,
os processos que sejam mais contemporâneos e com maior
possibilidade de êxito, seja na ação de correção de rumo, seja na de
reparação, com vistas ao atendimento ao melhor interesse público e
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a observância ao princípio da eficiência.
O processo em referência (TC 5590/2011) é um dos 109 processos
relacionados pelo Núcleo de Engenharia, tendo sido requerida
a dispensa de realização de procedimentos de fiscalização das
contratações referentes a obras e serviços de engenharia da
Prefeitura de Bom Jesus do Norte referente ao exercício de 2009,
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 5590/2011
FUNDAMENTAÇÃO
Em análise ao pedido de dispensa de realização de procedimento de
auditoria, verifica-se que nos processos relacionados evidencia-se o
longo tempo transcorrido da ocorrência dos fatos, a não realização
dos procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência de
notificações/citações de qualquer agente público eventualmente
responsável.
No caso do processo específico em análise, que cuida da fiscalização
ordinária de contratos de obras e serviços de engenharia da
prefeitura de Bom Jesus do Norte, relativo ao exercício de 2009,
apesar da existência de Plano de Auditoria n. 85/2010, nenhum ato
de fiscalização chegou a ser implementado, não havendo sequer
indicação de possível irregularidade.
No estado em que se encontra o processo, entendo que a
continuidade ou não dos procedimentos de fiscalização, insere-se
dentro da competência discricionária deste Tribunal.
Nesse contexto, importante destacar a manifestação do Ministério
Público de Contas constante dos autos TC 405/2007, que cuida de
caso semelhante ao presente. Apesar de ressaltar que o exercício do
poder-dever de fiscalização do Tribunal de Contas não é renunciável,
acaba por reconhecer que no caso concreto é possível a dispensa de
fiscalização nos processos relacionados:
“No caso vertente, observa-se que os autos não possuem sequer
relatório de auditoria, de modo que não há indicação de falhas, vícios
ou responsáveis, ou seja, ainda não existe qualquer apontamento
prévio de irregularidade, mas apenas um plano de auditoria efetuado
conforme determinação do Plano Anual de Fiscalização.
Não há, aliás, sequer um levantamento de campo, com a colheita
de informações, de onde se pudessem extrair eventuais indícios de
irregularidade.
Neste estágio, pode-se afirmar que a execução do procedimento de
fiscalização previsto no respectivo programa ainda encontra-se no
âmbito de discricionariedade do tribunal, à vista de outros interesses
preponderantes, poderá determinar sua revogação.
Com efeito, o Plano Anual de Fiscalização não é estático, podendo
ser modificado no decorrer do exercício, conforme exija a situação
fática e o interesse público de se conferir maior eficácia ao controle
externo.”
Além disso, cabe ressalvar que, em razão da data dos fatos objeto da
auditoria, possivelmente constatar-se-ia a ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva do TCEES quanto a eventuais ilegalidades
praticadas, nos termos do artigo 373 do RITCEES:
Art. 373. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
nos feitos a seu cargo.
§1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação do
Ministério Público junto ao Tribunal.
§2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
Da autuação do feito no Tribunal, nos casos de processos de
prestação ou tomada de contas, e nos demais casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
Da ocorrência do fato, nos demais casos, inclusive nos processos de
fiscalização convertidos em tomada de contas especial pelo Tribunal;
§3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo,
até o seu total cumprimento.
§4º Interrompem a prescrição:
I – a citação válida do responsável;
II – a interposição de recurso
Considerando que não houve a constatação de nenhuma causa
suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperioso reconhecer
que o prosseguimento dos procedimentos de fiscalização restariam
infrutíferos.
Mesmo considerando-se que as irregularidades que ensejam dano
ao erário não acarretariam a decretação da prescrição, fato é que
não existe nos autos mencionados nenhum relatório de auditoria
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que indique eventuais danos ocorridos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial
aos casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre
a ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável.
Utilizando como parâmetro as normas que regulamentam a
instauração de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem
determinando o arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado
à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014
de Relatoria do Exmo. Conselheiro José Jorge da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO
E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO.
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO
SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO DO
ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10 ANOS
ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em
situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes
julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda
Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO
DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ
A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO
RESPONSÁVEL (ARTS. 169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU
56/2007, ARTS. 5º, § 4º, e 10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº
2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial com mais
de doze anos de atraso, como neste caso concreto, compromete
o exercício da ampla defesa, do contraditório, da garantia da
produção de provas e do devido processo legal, uma vez que tal
decurso de prazo dificulta o acesso do responsável aos meios e
recursos inerentes à sua defesa; e, por isso, há que se promover o
arquivamento do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm
destacado que em face da questão temporal, o exercício da
ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de
provas e do devido processo legal, por parte do responsável, fica
irremediavelmente comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos
semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste
caso mais de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas
especial e a notificação do responsável configura a ausência de um
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o prosseguimento
dos procedimentos de fiscalização apontados, seja por eventual
decretação de prescrição, seja por eventual extinção do processo
em razão do prejuízo ao contraditório e ampla defesa, linha de
pensamento que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da
União.
Diante do exposto, não se vislumbra óbice ao acatamento do
requerimento formulado pelo Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas- NEO.
CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acompanhando
o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
pelo acatamento do requerimento de dispensa de realização dos
procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras e
serviços de engenharia constantes do Plano de Auditoria n. 85/2010,
objeto do presente processo TC 5590/2011, determinando-se o
arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5590/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
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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 Plano de Auditoria n.
85/2010, arquivando-se estes autos, nos termos do Voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-055/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11418/2014
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - ANÔNIMO
EMENTA: DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de denúncia encaminhada a esta Corte de Contas em
13/11/2014, sob o protocolo nº 50122/2014-5, de forma anônima
em face de possíveis irregularidades cometidas no pagamento de
curso de mestrado para dois servidores da Prefeitura Municipal de
São Gabriel da Palha.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, em sede da Manifestação
Técnica Preliminar MTP nº 892/2014, de fls. 07/08, verificou que a
peça, além de anônima, não apresenta qualquer indício de prova.
Opinam desta forma, pelo não recebimento da presente denúncia e
seu consequente arquivamento.
Nos termos regimentais, manifestou-se o MPC, às fls. 11,
acompanhou in totum a manifestação técnica pelo não conhecimento
da presente denúncia.
Compulsando os autos, é evidente que a peça da Denúncia não
atende aos requisitos elencados na Lei Orgânica e Regimento
Interno desta Casa de Contas para o seu conhecimento, visto que
se desconhece o denunciante, bem como a presença de indício de
provas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 94 da LC 621/2012
c/c art. 177 do RITCEES, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO DA
DENÚNCIA, pois ausentes os requisitos de admissibilidade para o
regular prosseguimento do feito, com o consequente ARQUIVAMENTO
dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11418/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de
fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer da
presente Denúncia, tendo em vista a ausência dos requisitos de
admissibilidade, arquivando-se os presentes autos após o trânsito
em julgado nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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.
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Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-056/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12335/2014
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Cuida-se de ofício encaminhado a esta Corte de Contas em
19/11/2014, sob o protocolo nº 50156/2014, pela Coordenadora
Executiva do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos
Humanos do Espírito Santo - PPDDH/ES em face de possíveis
irregularidades presenciadas pela equipe do programa, cometidas
na Clínica de repouso Santa Isabel, localizada no Município de
Cachoeiro de Itapemirim.
A 2ª Secretaria de Controle Externo manifestou-se, fls. 11/14,
fazendo algumas considerações, sugerindo, ao final, pelo não
recebimento da denúncia apresentada, pois não apresenta qualquer
indício de prova.
Nos termos regimentais, manifestou-se o MPC, às fls. 18,
acompanhou in totum a manifestação técnica pelo não conhecimento
da presente denúncia.
Compulsando os autos, é evidente que a peça da Denúncia não
atende aos requisitos elencados na Lei Orgânica e Regimento
Interno desta Casa de Contas para o seu conhecimento, visto que
além de ser carente de objetividade, não apresenta o requisito de
admissibilidade previsto no art. 177, III da Resolução TC nº 261/13.
Diante do exposto, com fundamento no art. 94 da LC 621/2012
c/c art. 177 do RITCEES, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO DA
DENÚNCIA, pois ausentes os requisitos de admissibilidade para o
regular prosseguimento do feito, com o consequente ARQUIVAMENTO
dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12335/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de
fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer da
presente Denúncia, tendo em vista a ausência dos requisitos de
admissibilidade, arquivando-se os presentes autos após o trânsito
em julgado nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-057/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-911/2012
JURISDICIONADO-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
BAIXO GUANDU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL   -RONALDO ALVES PEREIRA E LUIZ MATHIAS DOS
SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES
- 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do SAAE
de Baixo Guandu, referente ao exercício financeiro de 2011, sob
a responsabilidade dos Senhores Ronaldo Alves Pereira, Diretor
Administrativo, e Luiz Mathias dos Santos, Contabilista Responsável.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através de sua Instrução
Técnica Inicial ITI 165/2013, fl. 230, diante ao que foi apontado
no Relatório Técnico Contábil RTC 33/2013, fls. 219/229, sugeriu a
citação dos responsáveis para que apresentassem as justificativas
em razão dos indícios de irregularidades a princípio levantadas.
Conforme os Termos de Citação Nº 526/2013 e 527/2013, fls.
233/234, os senhores Ronaldo Alves Pereira e Luiz Mathias dos
Santos, respectivamente, foram devidamente citados. Comparece
aos autos o Sr. Luciano de Bem Magalães, respondendo aos
Termos de Citação antes mencionados, apresentando para tanto,
justificativas e documentação que foram acostadas às fls. 241/248.
Ratifica o conteúdo enviado pelo Sr. Luciano de Bem Magalães,
conforme se vê à fl. 253, os responsáveis, senhores Ronaldo Alves
Pereira e Luiz Mathias dos Santos.
Retorna o feito à 4ª SCE, que analisando a defesa apresentada,
elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 155/2013, fls.
258/267, onde considerou afastados os indicativos de irregularidades
inicialmente apontados, opinando, assim, pela regularidade da
presente prestação de contas em relação aos aspectos financeiros e
contábeis. Entretanto, ao final, faz as determinações que ali estão
contidas.
Os autos foram, então, encaminhados ao NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, que por meio da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 7999/2013, fls. 269/279, manifestou-se, finalmente,
nos seguintes termos:
CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos
às contas do senhor Ronaldo Alves Pereira – Diretor Administrativo,
frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu
– SAAE no exercício 2011 a Instrução Contábil Conclusiva ICC
155/2013 conclui pela regularidade das contas quanto aos
demonstrativos contábeis encaminhados.
Ressalta-se que não foi realizada auditoria ordinária no Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu – SAAE, referente ao
exercício de 2011.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo
único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por
julgar REGULARES as contas do senhor Ronaldo Alves Pereira,
Diretor Administrativo frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Baixo Guandu – SAAE no exercício de 2011, 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.
In fine, com fulcro no art. 1054, da LC n° 621/2012, opina-se pela
DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Baixo Guandu e ao contabilista responsável para que:
- adote providências no sentido de que os demonstrativos contábeis
da autarquia municipal evidenciem adequadamente todos os
registros contábeis em conformidade com os fatos que lhes deram
origem, de acordo com os princípios de contabilidade e as normas
de contabilidade adotadas para a administração pública, sob pena
de reincidência.
- adote providências no sentido de que o registro contábil seja
corrigido de forma a identificar a realidade do fato que o gerou, ou
seja, despesa extra orçamentária advinda de convênio com APAE
(Associação dos Pais e Amigos Excepcionais) e não Rec. Convênios
com a União, Estados e Municípios (Código – 2151001000000), sob
pena de reincidência.
O Ministério Público Especial de Contas, através da lavra do
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Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 282/283, manifestase de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 7999/2013,
que corroborou com a ICC 155/2013, pugnando, também, pela
regularidade das presentes contas, dando quitação aos responsáveis.
É o relatório.
VOTO
TC – 911/2012
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Baixo Guandu, referente ao
exercício financeiro de 2011, que foram protocolizadas nesta Corte
de Contas em 09/02/2012, portanto, dentro do prazo estipulado
no art. 126, § 1º da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Figurando como responsável pelas contas, os senhores Ronaldo
Alves Pereira e Luiz Mathias dos Santos.
Os responsáveis foram regularmente citados, a respeito dos indícios
de irregularidades inicialmente apontados nos itens do Relatório
Técnico Contábil RTC 33/2013, quais sejam:
Ausência de comprovação das regularizações dos valores pendentes
registrados nas conciliações bancárias – item 2.2.1;
Demonstração das Variações Patrimoniais não contempla as receitas
e despesas orçamentárias ocasionando divergência no resultado
patrimonial em exercício – item 3.3.1;
Registro de convênio em movimentações extraorçamentárias – item
3.3.2.
A 4ª Secretaria de Controle Externo analisa a documentação e as
justificativas que foram encaminhadas a esta Corte de Contas em
resposta à citação feita aos responsáveis, e através da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 155/2013 conclui que as supostas
irregularidades foram afastadas. Sugere, assim, que quanto aos
aspectos financeiros e contábeis as contas sejam consideradas
regulares. Entretanto, com relação aos itens Demonstração das
Variações Patrimoniais não contempla as receitas e despesas
orçamentárias ocasionando divergência no resultado patrimonial
em exercício, e Registro de convênio em movimentações
extraorçamentárias, sugere as determinações ali contidas.
Através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 7999/2013, o NEC,
sugeriu também a regularidade das contas em análise, com a devida
quitação aos responsáveis, endossando as determinações feitas
pela 4ª SCE.
O Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou por
meio do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, subscreveu o
entendimento do NEC, em seu PPJC 5753/2014.
Pelo acima exposto, encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico e Ministerial desta Corte de Contas,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Assim, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual
do SAAE de Baixo Guandu, referentes ao exercício de 2011, sob
a responsabilidade dos senhores Ronaldo Alves Pereira, Diretor
Administrativo, e Luiz Mathias dos Santos, Contabilista Responsável,
dando-lhes a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Corroborando com o entendimento do corpo técnico, VOTO, ainda,
pela DETERMINAÇÃO ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto – SAAE de Baixo Guandu e ao contabilista responsável,
para que:
- adote providências no sentido de que os demonstrativos contábeis
da autarquia municipal evidenciem adequadamente todos os
registros contábeis em conformidade com os fatos que lhes deram
origem, de acordo com os princípios de contabilidade e as normas
de contabilidade adotadas para a administração pública, sob pena
de reincidência;
- adote providências no sentido de que o registro contábil seja
corrigido de forma a identificar a realidade do fato que o gerou, ou
seja, despesa extra orçamentária advinda de convênio com APAE
(Associação dos Pais e Amigos Excepcionais) e não Rec. Convênios
com a União, Estados e Municípios (Código – 2151001000000), sob
pena de reincidência.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-911/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Baixo Guandu, referente ao exercício de
2011, sob a responsabilidade dos Srs. Ronaldo Alves Pereira e Luiz
Mathias dos Santos, ordenadores de despesas, dando-lhes a devida
quitação;
2. Determinar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
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Esgoto – SAAE de Baixo Guandu e ao contabilista responsável, para
que:
2.1 Adote providências no sentido de que os demonstrativos
contábeis da autarquia municipal evidenciem adequadamente todos
os registros contábeis em conformidade com os fatos que lhes
deram origem, de acordo com os princípios de contabilidade e as
normas de contabilidade adotadas para a administração pública, sob
pena de reincidência;
2.2 Adote providências no sentido de que o registro contábil seja
corrigido de forma a identificar a realidade do fato que o gerou, ou
seja, despesa extra orçamentária advinda de convênio com APAE
(Associação dos Pais e Amigos Excepcionais) e não Rec. Convênios
com a União, Estados e Municípios (Código – 2151001000000), sob
pena de reincidência;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-062/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5999/2013
JURISDICIONADO - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE
POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL - SUPPIN
ASSUNTO - AGRAVO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - MAURO DA SILVA RONDON
ADVOGADO - DORALICE DA SILVA (OAB/ES Nº 7.797)
EMENTA: MAURO DA SILVA RONDON - ORDENADOR DE
DESPESAS DA SUPPIN - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
DE 2001 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO
PARCIAL - RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO - CONHECER COMO DIREITO DE PETIÇÃO
- PROVIMENTO - ANULAR ACÓRDÃO TC 654/2004 E ATOS
SUBSEQUENTES - AGRAVO - 1) CONHECER - PROVIMENTO
– RECONHECER NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-104/2013 - 2)
APENSAR AO PROCESSO TC-2794/2002 .
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas
em face do Acórdão TC 104/2013 que conheceu o recurso de
reconsideração tombado nos autos do Processo TC 4763/2008 e
permitiu a reapreciação de questões inicialmente abordadas na
prestação de contas da Superintendência dos Projetos de Polarização
Industrial (SUPPIN) referente ao exercício de 2001.
Embora este agravo tramite em separado dos autos a que se refere,
é imprescindível traçar o breve histórico dos fatos que antecederam
sua interposição. Vejamos.
Ao apreciar o Processo TC 2794/2002, este Plenário proferiu o
Acórdão TC 144/2003 em que julgou irregulares as contas da
SUPPIN, relativas ao ano de 2001, apenando o senhor Mauro da
Silva Rondon com o pagamento de multa equivalente a 2.000 VRTE,
além do ressarcimento de 21.221,3079 VRTE.
Inconformado com tal decisão, o gestor atravessou recurso de
reconsideração, autuado como TC 2781/2003, em razão do qual
este Colegiado, embora tenha afastado um indício de irregularidade,
manteve as condenações ao pagamento de multa e ressarcimento,
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conforme Acórdão TC 654/2004.
Decorridos quatro anos, o interessado apresentou o segundo
recurso de reconsideração que, por não corresponder às hipóteses
legalmente estabelecidas, teve seu conhecimento combatido
pela 8ª Controladoria Técnica e Ministério Público de Contas,
apesar do que divergi e votei pelo conhecimento do expediente,
privilegiando as razões então subscritas pela Controladoria Geral
Técnica que sinalizaram a possível nulidade da decisão recorrida,
especialmente quanto à ausência de notificação prévia do gestor
para acompanhamento da sessão de julgamento do primeiro recurso
(Processo TC 4763/2008).
Sendo assim, entendendo que as alegações do interessado
eram relevantes e mereciam ser enfrentadas, prolatei meu voto
reconhecendo que a situação estava assegurada pelo direito de
petição previsto no inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal.
Em tais termos, o Plenário então decidiu pelo conhecimento do
expediente e, quanto ao mérito, por seu provimento, anulando-se o
Acórdão TC 654/2004, nos termos do novo Acórdão, TC 104/2013.
Registro que, em razão disso, ainda se encontra pendente de
julgamento a prestação de contas da SUPPIN referente ao exercício
de 2001.
Ao ter ciência da nova decisão, o Ministério Público de Contas
interpôs agravo em face do conhecimento do segundo recurso de
reconsideração, por entendê-lo manifestamente intempestivo,
incabível e protelatório, além de ser contrário aos princípios da
adequação, da preclusão, da fungibilidade recursal, da isonomia e
da segurança jurídica.
Especificamente quanto ao mérito do segundo recurso, o Parquet
entendeu que a comunicação prévia da sessão de julgamento não
era medida obrigatória na época dos fatos, tendo sido implementada
no âmbito desta Corte de Contas somente a partir de 4/11/2005,
quando teve vigência a Resolução TC 205.
Sendo assim, o Ministério Público de Contas alertou para a
possibilidade de o conhecimento e o provimento do segundo recurso
impetrado pelo senhor Mauro da Silva Rondon servir de precedente
à anulação de todas as decisões proferidas antes daquela data,
em detrimento dos princípios da segurança jurídica e do devido
processo legal.
Por fim, ressaltou que ambas as medidas questionadas pelo gestor
encontravam respaldo no regramento que vigia à época, seja a
ausência de comunicação prévia para acompanhamento da sessão
de julgamento ou o fato de a notificação do Acórdão 654/2004 ter
sido recebida por empregado da casa, inexistindo qualquer nulidade
na visão do Parquet.
Em vista do agravo, determinei, por duas vezes, a notificação do
senhor Mauro da Silva Rondon para a apresentação de contrarrazões,
conforme Decisões Monocráticas Preliminares DECM 801/2013
e 430/2014, em virtude do que o gestor, em suma, reafirmou as
alegações já ofertadas por ocasião do seu segundo expediente
recursal.
Submetido o feito à análise técnica, a 8ª Secretaria de Controle
Externo entendeu que a decisão recorrida por meio do agravo
ministerial, por ter dado provimento ao expediente protocolizado
pelo senhor Mauro da Silva Rondon, resolveu o mérito da
questão em decisão definitiva, em face da qual não é autorizada
a interposição do recurso de agravo, cujo cabimento limita-se às
decisões interlocutórias e terminativas.
Por assim entender, a área técnica opinou pelo não conhecimento
do agravo interposto pelo Ministério Público de Contas, conforme
consignado na Instrução Técnica de Recurso ITR 95/2014.
Cumprindo o trâmite processual, o Parquet aproveitou a oportunidade
para reafirmar seu pleito pelo conhecimento do agravo e, quanto ao
mérito, pela nulidade do Acórdão TC 104/2013.
É o relatório. Passo a fundamentar.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, cabe-me exercer o juízo de admissibilidade do
agravo atravessado pelo Ministério Público de Contas, conforme
competência a mim outorgada pelo inciso XVI, do art. 288, da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).
Observo que, embora o Plenário desta Corte tenha decidido por
conhecer e dar provimento ao segundo recurso de reconsideração
interposto pelo senhor Mauro da Silva Rondon na mesma decisão, o
agravo em apreço é específico ao atacar o trecho preliminar em que
se decidiu pelo conhecimento do recurso (Acórdão TC 104/2013).
Por tal razão, peço vênia para registrar minha divergência em
relação ao entendimento defendido pela 8ª Secretaria de Controle
Externo, pois penso que, embora o Acórdão TC 104/2013 seja
em sua plenitude decisão definitiva – já que concomitantemente
adentrou no mérito da questão –, o trecho pontualmente combatido
pelo Parquet – no qual esta Corte decidiu pelo conhecimento de um
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recurso – reveste-se de natureza interlocutória.
Assim, entendo ser despicienda a análise dos demais comandos
dados na mesma oportunidade pelo Acórdão TC 104/2013, pois
a decisão, ao conhecer o recurso de reconsideração, serve de
supedâneo a este agravo e revela o seu cabimento, razão pela qual
CONHEÇO o agravo interposto pelo Ministério Público de Contas.
Cumpre-me apenas acrescentar, por mera retórica, que este agravo,
ainda que incabível por si só, igualmente seria passível de ser
conhecido como se recurso de reconsideração fosse, em obediência
ao princípio da fungibilidade recursal, pois também atenderia aos
requisitos para tal.
Pois bem.
Cabe-me reconhecer que direito à ampla defesa não é o mesmo que
direito à defesa ilimitada e irrestrita.
O exercício do contraditório e da ampla defesa devem ser exercidos
e exigidos nos estritos moldes da legalidade e do devido processo
legal, sob pena de serem maculados princípios outros, de quilate
equivalente, como os da impessoalidade e da segurança jurídica.
É nesse sentido que se encontra sedimentado o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que trago à baila pelos excertos que a
seguir transcrevo:
As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade
da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou
ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância
do que preceitua o direito processual (art. 5º, XXXIV, a, e XXXV, da
CB/1988).
O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição,
não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer
dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências
que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratandose de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e
os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera
invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar
à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em
sede recursal.
É inconsistente a postulação que, apoiada no direito de petição,
formula pedido que constitui, na realidade, verdadeiro sucedâneo,
legalmente não autorizado, da ação rescisória, eis que já transitada
em julgado a decisão impugnada. (...) A mera invocação do
direito de petição, por si só, não tem o condão de permitir que a
parte interessada, mediante utilização de meio impróprio, busque
desconstituir o acórdão (judicium rescindens) e obter o rejulgamento
da causa (judicium rescissorium), em situação na qual a decisão
questionada – embora transitada em julgado – não se reveste da
autoridade da coisa julgada em sentido material. [g.n.]
Ademais, vejo que assiste razão ao Ministério Público de Contas
quando argumenta que a questão combatida pelo segundo expediente
apresentado pelo gestor não autoriza o reexame meritório de feito,
o qual fora processado segundo os ditames do devido processo
legal vigente à época, ainda que posteriormente seu rito tenha sido
aprimorado pela legislação específica desta Corte.
Tendo me sido novamente oportunizado o enfrentamento da questão,
cumpre-me reconhecer que a ampla defesa, garantia constitucional
nos processos judiciais e administrativos, deve ser compreendida no
âmbito do devido processo legal. Do contrário, desborda dos limites
constitucionais e se torna privilégio pessoal e anti-isonômico.
A Lei Orgânica deste Tribunal e seu Regimento Interno, sejam em
suas versões passadas ou nas vigentes, contemplam o rito processual
dos feitos submetidos à apreciação desta Corte e asseguram, em
seus exatos termos, oportunidades de defesa – escrita e oral –, vista
dos autos e recursos.
Sabe-se, ainda, que cada fase é preclusiva, assim como também
ocorre em todos os ritos processuais, como aqueles previstos no
Código de Processo Civil e na Lei de Processo Administrativo Federal
(Lei 9.784/1999), por exemplo.
Neste caso concreto, é certo que a prestação de contas da SUPPIN,
relativa ao exercício de 2001, já foi devidamente instruída e
processada, bem como ao gestor já foram asseguradas todas as
oportunidades previstas de formular e exercer sua defesa.
Insta também acrescentar que o senhor Mauro da Silva Rondon,
embora regularmente citado para integrar a relação processual
desde o início do indigitado processo de Prestação de Contas, optou
por não apresentar justificativas, razão pela qual foi declarado revel.
Em seguida ao julgamento inicial, apresentou, por duas vezes,
recursos de reconsideração, sendo que a suscitação de cerceamento
de defesa somente foi feita quatro após o trânsito em julgado do
primeiro recurso.
Vindo a mim este agravo ministerial, renovei ao agravado a chance
apresentar contrarrazões, já que deixou de se manifestar na primeira
oportunidade, não cabendo a alegação de cerceamento de defesa
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em qualquer fase processual, tendo lhe sido assegurados todos o
direitos e garantias indistintamente previstos.
Assim, aproveito a ocasião amadurecer e rever meu posicionamento,
pois entendo que, à luz dos princípios da legalidade, do devido
processo legal, da isonomia e da segurança jurídica, a admissibilidade
de recurso fora das hipóteses exaustiva e legalmente previstas
distancia o processo de sua finalidade e agride o corolário da
duração razoável.
Finalmente, cabe-me esclarecer que, mesmo havendo questões
de fundo aparentemente relevantes, a via adequada ao reexame
de mérito em casos análogos ao presente não é a administrativa,
cabendo ao interessado recorrer à via jurisdicional, se assim
entender.
III
CONCLUSÃO
Pelo exposto, em sede de juízo prévio de admissibilidade, CONHEÇO
o agravo interposto pelo Ministério Público de Contas e, quanto ao
mérito, VOTO por que lhe seja dado PROVIMENTO, reconhecendose a nulidade do Acórdão TC 104/2013 que conheceu recurso de
reconsideração fora das hipóteses autorizativas.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
apense-se ao principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5999/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer a nulidade do Acórdão TC-104/2013 que conheceu
recurso de reconsideração fora das hipóteses autorizativas;
2. Apensar os presentes autos ao Processo TC-2794/2002.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader
Borges 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.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-063/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7133/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - AGRAVO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - LUCIANO SANTOS REZENDE, RAQUEL FERREIRA
DRUMMOND, ALEX MARIANO E ISABEL CRISTINA BAPTISTA LOUVEM
BRUNETTI
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC-5096/2014
- CONHECER - NEGAR PROVIMENTO - MANTER DECISÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público
de Contas, em face da Decisão 5096/2014, prolatada no processo
TC 4874/2014, na qual o Plenário desta Corte, acompanhando o
voto deste Relator, decidiu indeferir a medida cautelar suspensiva do
certame, por entender que não estavam presentes os pressupostos
para a sua concessão.
O objetivo deste Agravo é a reforma dessa decisão para, diante dos
argumentos arregimentados pelo Parquet de Contas, ver suspenso
pelo Tribunal, o Pregão Eletrônico n° 0202/2014, cujo objeto se
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refere à prestação de serviços de manutenção de áreas verdes no
município de Vitória.
Rememorando o processo original – TC 4874/2014, verifico que
fundamentado no art. 125, § 3º c/c o art. 142, §1º, ambos da LC
621/2012, determinei, por meio da DCM 610/2014, uma Justificação
Prévia por parte dos responsáveis.
Após a análise das justificativas apresentadas, bem como análise
pela equipe técnica da documentação encaminhada, proferi Voto
(fls. 19/35), indeferindo a medida cautelar suspensiva do certame.
Inconformado com a Decisão proferida, o Parquet de Contas interpôs
o presente Agravo, requerendo seu conhecimento e provimento para
que fosse concedido efeito suspensivo na Decisão TC 5096/2014,
bem como pela concessão de efeito ativo (provimento cautelar), a
fim de que fosse determinada a suspensão do certame em questão.
Considerando meu afastamento do Tribunal por motivo de férias,
a partir do dia 11/08/2014, conforme CI 35/2014, o presente
Recurso foi encaminhado à Presidência desta Corte, cuja análise e
conclusão se deram, naquela ocasião, através do voto encartado às
fls. 163/166, negando a concessão dos efeitos ativo e suspensivo
ao Agravo.
Devidamente notificados da decisão, os defendentes trouxeram
esclarecimentos e encartaram documentação de suporte às fls.
183/339, especificamente sobre a regularidade dos preços ofertados
pelo concorrente vencedor.
É o breve relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Analisando detidamente os argumentos do Parquet e as informações
colacionadas pelos responsáveis pelo certame guerreado, verifiquei
que ficaram devidamente esclarecidos os motivos da proposta de
preços ter sido respaldada no reajustamento do valor dos serviços,
de acordo com a variação efetiva do custo de produção, ao tempo
da apresentação da proposta de preços ofertada pela contratada,
que se deu na data em que vigia o acordo, convenção ou dissídio
coletivo da categoria dos profissionais envolvidos nesta contratação
de 2014/2015.
Desta forma, considerando que a fase interna do processo licitatório
- Pregão Eletrônico nº 202/2014 teve início em 09/01/14, data em
que ainda não havia sido homologada pelo Ministério do Trabalho
e Emprego a Convenção Coletiva da categoria dos profissionais
envolvidos dos exercícios de 2014/2015, restou à planilha de
custos estimada no montante de R$73.547.972,20, com base nos
preços da Convenção de 2013/2014, e o valor contratado foi de
R$73.399.990,80.
No entanto, quando da apresentação da sua proposta de preços,
a empresa vencedora, apresentou sua planilha já com base nos
preços da Convenção de 2014/2015, no intuito de evitar o pedido
de repactuação tão logo da assinatura do contrato.
Assim, entendo pertinentes os esclarecimentos sobre os preços da
empresa contratada, bem como verifico que estão de acordo com o
mercado local e compatível com os custos dos serviços prestados,
conforme Dissídio Coletivo da categoria dos profissionais envolvidos
e, sobretudo, porque estão compatíveis com o orçado pela Prefeitura
de Vitória.
Já quanto à medida cautelar, acompanho os termos dispostos no
voto do Conselheiro Presidente, encartado às fls. 163/166, com
manutenção dos efeitos da Decisão TC 5096/2014 e indeferimento
da medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público de Contas, uma
vez que ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão.
Em relação ao mérito, me reporto ao voto por mim proferido (fls.
19/35), que enfrentou devidamente as matérias apresentadas como
objeto na Representação autuada no processo TC 4874/2014, cujo
entendimento ora mantenho, já que nenhum argumento novo à
exceção daquele relativo aos preços e que já foi acima combativo,
foi trazido pelo Agravante.
III - CONCLUSÃO:
Pelo exposto, em sede de juízo prévio de admissibilidade, CONHEÇO
do agravo interposto pelo Ministério Público de Contas e, quanto ao
mérito, VOTO pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo incólume a
Decisão TC 5096/2014.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
apense-se ao principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7133/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer do presente recurso
e, no mérito, negar-lhe provimento para manter incólume a Decisão
TC-5096/2014, arquivando-se os presentes autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader
Borges 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.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-019/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7516/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO DA
SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento
dos Arquivos de Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB,
referentes ao 3º bimestre 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°
1105/2014 (fl. 01), da 6ª Secretaria de Controle Externo, este
Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº
1747/2014 (fls. 03/04), a citação do responsável para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
O responsável foi citado (fl. 06), através do Termo de Citação
nº 2093/2014 (fl. 05), apresentando a esta Corte de Contas as
justificativas, às folhas 08/16.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 6ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 352/2014, 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. 24, 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
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 352/2014, de folha 19, litteris:
[...]
Em atendimento à referida citação (vencimento em 11/12/2014)
foi protocolizada, em 17/11/2014, documentação subscrita pelo
responsável informando o envio e encaminhando comprovantes
da Prestação de Contas do 3º bimestre (exercício de 2014), do
jurisdicionado. Por meio de 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
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seu objeto, tendo em vista que a área técnica, em consulta ao
sistema de informações desta Corte de Contas (fls. 20/21) constatou
que os dados referentes ao 3º bimestre 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, VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos de Prestação de Contas Bimestral –
Cidades WEB, referentes ao 3º bimestre 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-7516/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de janeiro de 2015, à unanimidade, considerando o saneamento
da omissão no envio da prestação de contas bimestral referente
ao 3º bimestre 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 em substituição
Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o Senhor Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, o Senhor Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva, Relator, os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-020/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8175/2014
JURISDICIONADO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento
dos Arquivos de Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB,
referente ao 3º bimestre do exercício de 2014, do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV,
sob a responsabilidade do Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, Diretor
Presidente.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
1284/2014 (fl. 01), da 5ª Secretaria de Controle Externo, este
Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº
1745/2014 (fls. 05/06), a citação do responsável para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentasse a sobredita prestação de contas.
O responsável foi citado, através do Termo de Citação nº 2094/2014
(fl. 08), apresentando a esta Corte de Contas justificativas, às folhas
10/16.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 5ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 326/2014, de folha 20, sugeriu o arquivamento dos autos.
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O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de fl. 24, 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
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a área técnica se manifestado, nos termos do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº 326/2014, de folha 20, litteris:
[...]
Ao consultar o sistema Cidades-Web verifica-se que o período
demandado foi encaminhado e homologado, atendendo ao Termo de
Citação nº 2.094/2014, estando o Jurisdicionado em conformidade
com Resolução TCEES 247/12.
Ante ao exposto, sugere-se o arquivamento do feito. – grifei e
negritei
De fato, entendo que a omissão relativa ao envio dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, em apreço, perdeu
seu objeto, tendo em vista que a área técnica em consulta ao
sistema de informações desta Corte de Contas (fl. 21) constatou
que os dados referentes ao 3º bimestre 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, VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos de Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referentes ao 3º bimestre do exercício de 2014,
de responsabilidade do Sr. Jorge Eloy Domingues da Silva, Diretor
Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
Município de Vila Velha - IPVV, 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-8175/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
janeiro de 2015, à unanimidade, considerando o saneamento da
omissão no envio da prestação de contas bimestral referente ao 3º
bimestre do exercício de 2014, do Instituto de Previdência Social
dos Servidores do Município de Vila Velha, de responsabilidade do
Senhor Jorge Eloy Domingues da Silva, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o Senhor Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, o Senhor Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva, Relator, os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Sérgio Manoel Nader
Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-068/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3748/2014
JURISDICIONADO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL- 1º AO 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - JOILSON BROEDEL E GILSON DANIEL BATISTA
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º AO 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2013 – SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Omissão no Encaminhamento
dos Arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB,
referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Bimestres e Fechamento do
Exercício de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Viana, sob a
responsabilidade do Sr. Gilson Daniel Batista, Prefeito do Município
de Viana.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial n°
455/2014 (fl. 01), da 3ª Secretaria de Controle Externo, este
Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº
702/2014 (fls. 03/04), a notificação do responsável à época, Sr.
Joilson Broedel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse
a sobredita prestação de contas.
O responsável, através do Termo de Notificação nº 1061/2014
(fl. 07), foi notificado, apresentando a esta Corte de Contas
documentação que fora acostada às folhas 09/16, referindo-se a
prorrogação de prazo.
Em seguida, a então Relatora, Conselheira Substituta Dra. Márcia
Jaccoud Freitas, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar n°
1960/2014 (fl.37), acompanhou o opinamento da área técnica,
conforme Manifestação Técnica Preliminar n° 810/2014, às
fls. 19/20, e Instrução Técnica Inicial nº 166/2014 (fl. 35) que
sugeriu a Notificação do Sr. Gilson Daniel Batista para apresentar a
documentação faltante.
O Sr. Gilson Daniel Batista foi notificado através do Termo de
Notificação 2658/2014 (fls. 42/49.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria de
Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 3/2015, de folha 51/52, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu ProcuradorDesignado, Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de fl. 58, 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
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas opinaram pelo arquivamento dos presentes
autos, tendo a 3ª Secretaria de Controle Externo se manifestado,
nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 3/2015,
de folha 51/52, litteris:
[...]
II. DA ANÁLISE
Em consulta ao sistema CIDADESWEB, confirmou-se que os dados
da omissão do 6º Bimestre e dos meses 13 e 14/2013 foram
encaminhados nos dias 09.12.14 (mês 11), 10.12.14 (meses 12,
13 e 14), conforme anexos, atendendo ao disposto no Termo de
Notificação 2658/2014, 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 6º bimestre e meses 13 e 14, exercício de 2013, do
Fundo Municipal de Saúde de Viana, foi sanada. Assim, sugere-se 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, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestres e fechamento
do exercício de 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, VOTO
pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão no
encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral
– Cidades WEB, referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6 bimestres e
fechamento do exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Gilson
Daniel Batista, Prefeito do Município de Viana, tendo em vista a
perda do objeto, em razão do saneamento da omissão.
É como voto.
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Segunda-feira, 23 de março de 2015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3748/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de fevereiro
de dois mil e quinze, à unanimidade, arquivar os presentes autos,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Marco Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Macedo,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1255/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1367/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS - SEGER
INTERESSADO - EMBRATEC
ASSUNTO - REPRENSETAÇÃO
RESPONSÁVEL - PABLO RODNITZKY
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013 - IMPROCEDÊNCIA ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
1. RELATÓRIO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO, com pedido de provimento cautelar
(vol. I, fls. 1/16), apresentada em 26/02/2014 pela empresa
EMBRATEC – Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de
Convênios HOM Ltda., em face da Secretaria de Estado de Gestão
e Recursos Humanos – SEGER, para determinar o cancelamento
do Contrato Administrativo n.º 017/2013, originário do Pregão
Eletrônico n.º 018/2013, firmado com a empresa Prime Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda – EPP, que trata da contratação de
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis
da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos
pertencentes ao Governo do Estado do ES, alegando, para tanto,
descumprimento de cláusulas contratuais.
Por meio da Decisão TC 4182/2014 (vol. XI, fls. 2732/2733), o
Plenário desta Corte, com base no voto do então Relator Conselheiro
Substituto Marco Antônio da Silva, após análise das justificativas
apresentados pelo gestor, conheceu da representação, indeferiu a
medida cautelar requerida e determinou a tramitação dos autos sob
o rito ordinário.
Já tramitando sob o rito ordinário, foram os autos remetidos à 1ª
Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Manifestação Técnica
Preliminar MTP 784/2014 (vol. XI, fls. 2756/2768), propondo a
improcedência da presente representação, com o consequente
arquivamento dos autos.
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas se
manifesta às fls. 2770/2778, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva 9252/2014, acompanhando a 1ª SCE, pela improcedência
da representação.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, se manifesta às fls. 2780/2781,
acompanhando a área técnica.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Representante alega descumprimento das regras editalícias
no contrato firmado com a empresa vencedora do certame,
especificamente em relação às exigências constantes dos itens
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3.1 e 3.2 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico
018/2013, reproduzidos na íntegra pelas cláusulas 9.1 e 9.2 do
Contrato n. 17/2013.
De acordo com a cláusula 09 do contrato 17/2013:
9 – Das obrigações da contratada
9.1 Realizar a prestação dos serviços objeto desta licitação, de
acordo com o presente Termo de Referência.
9.2 Implantar no prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência do
contrato, os serviços de administração e gerenciamento da frota
com fornecimento de Sistema Informatizado de gestão destinado
aos veículos, que compreendem:
a) Cadastramento dos veículos e usuários;
b) Estudo da Logística da rede de atendimento;
c) Credenciamento da rede de atendimento;
d) Indicação de equipe de atendimento para a transição do contrato;
e) Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
f) Fornecimento à contratante dos dados cadastrais da rede de
postos credenciados;
g) Fornecimento dos cartões para os veículos;
h) Treinamento dos gestores de frota da contratante.
Alega a representante que não consta no processo administrativo
n. 61660221/2013 nenhuma comprovação por parte da contratada
de cumprimento dos seguintes itens: estudo de logística da rede
de atendimento e fornecimento à contratante dos dados cadastrais
da rede de postos credenciados, comprovação de fornecimento dos
cartões para veículo, comprovação de treinamento dos gestores
da frota da contratante e demais itens constantes do termo de
referência, itens para os quais o Edital fixou o prazo de 30 dias
para implantação, razão pela qual entende que restou comprovado
o descumprimento das obrigações contratuais.
Em resposta aos questionamentos apresentados pela representante,
o Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, bem como
a empresa contratada, trouxeram os esclarecimentos e documentos
que foram analisados pela área técnica.
Das questões trazidas pela representante, destaca a MTP 784/2014
aquela atinente ao suposto descumprimento contratual relativo à
inobservância do item 3.2 que determina a implantação dos serviços
de administração e gerenciamento da frota no prazo de 30 dias,
contado da vigência do contrato.
Acolhendo as justificativas apresentadas pelo gestor e pela empresa
contratada, conclui a área técnica que o referido descumprimento se
deu por motivo de força maior, decorrente do excesso de chuvas no
mês de dezembro de 2013, que prejudicou as atividades da empresa
contratada, principalmente no que diz respeito às dificuldades de
acesso a municípios do Estado, levando o Governado, à época,
decretar situação de emergência em 55 municípios capixabas.
Por fim, conclui a área técnica que também não procedem as
alegações trazidas pelo representante de descumprimento das
demais obrigações previstas no item 3.2 do Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico 018/2013, em face da documentação
juntada aos autos pelo gestor. Propõe que a representação seja
considerada improcedente, com o consequente arquivamento
dos autos, haja vista que o descumprimento do prazo contratual
foi justificado pelo instituto da força maior, além de não ter sido
caracterizado dano ao erário em decorrência do Contrato 17/2013.
Conforme exposto acima, as áreas técnicas competentes
concluíram pela improcedência da Representação, por não terem
sido confirmadas as supostas irregularidades apontadas pelo
representante e por não ficar demonstrada a omissão de providências
por parte das autoridades administrativas, consoante se observa da
MTP 784/2013 (fls.2756/2768), ITC 9252/2014 (2770/2778) e da
documentação colacionada aos autos.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o representante do
Ministério Público de Contas, voto pela improcedência da presente
representação, nos termos do art. 95 da Lei Complementar Estadual
n.º 621/12.
Determino ainda a notificação da Representante da decisão que for
proferida, na forma do Art. 307, § 7º da Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1367/2014,
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, considerar
improcedente a presente Representação em face da Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, nos termos do
artigo 95, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, arquivandose os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
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Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1265/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8691/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - ROBSON MATTOS DOS SANTOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANCHIETA - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação formulada pelo vereador ROBSON
MATTOS DOS SANTOS contra possíveis irregularidades no Contrato
n. 15/2013, firmado pela Câmara de Anchieta.
O ajuste teve como objeto a prestação de serviços de poda de grama
e demais plantas do prédio do Legislativo, com duração até 31 de
dezembro de 2013 e valor total de R$ 5.008,00, conforme publicado
no Diário Oficial do Estado de 09/10/2013 (f. 29/33).
Nos termos da Manifestação Técnica Preliminar n. 523/2013 (f.
40/46), a Representação não deve ser conhecida, pois não atende
a um dos requisitos essenciais à sua admissibilidade, qual seja, a
existência de indícios de irregularidade.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 49, da lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou
integralmente a conclusão técnica.
É o breve Relatório.
Constatou o setor técnico não haver indício de prova da ocorrência
de qualquer dos fatos relatados pelo representante, a saber:
a) falta de publicidade da realização da cotação:
Analisando a questão em relação às normas gerais estabelecidas
pela Lei 8666/93, não vislumbramos nenhuma obrigação nesse
sentido.
b) Preço exorbitante ao praticado no mercado:
...o representante não apresentou qualquer indício probatório
do superfaturamento por ele aventado e a par disso trouxe
documentação que demonstra justamente o contrário de suas
alegações.
c) Ausência de Certidões oficiais conforme Lei de Licitações
Alega o denunciante que não foram apresentadas certidões oficias,
contudo não as indica.
Nesse caso, em busca rápida e acurada foi possível verificar a
existência de Certidão Negativa de Débito relativo às contribuições
previdenciárias e relativo a tributos federais da empresa Marcos
José Marchezi – ME com validade na data da contratação efetuada.
Ou seja, também, não conseguimos constatar indícios e a veracidade
no que diz respeito à não habilitação da empresa contratada para a
prestação do serviço.
O art. 94, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 prevê a
existência de indício de prova da irregularidade como um elemento
essencial para o recebimento de denúncias e representações:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
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V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
Assiste razão à área técnica, pois, do conteúdo dos autos, não é
possível inferir que houve qualquer irregularidade no contrato
mencionado.
Desse modo, a solução adequada consiste em não conhecer da
Representação.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 94, inciso III e § 1º, c/c o art.
99, § 2º, ambos da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando
a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO da Representação.
Cientifique-se o interessado.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8691/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação em face da Câmara Municipal de Anchieta,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto da Relatora, Conselheira Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1268/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1736/2011
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2010)
RESPONSÁVEL - JOÃO PASSOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2010) - CONTAS IRREGULARES – PAGAMENTO IRREGULAR DE
SUBSÍDIO AO PRESIDENTE DA CÂMARA - RESSARCIMENTO MULTA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
I- RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Montanha, relativa ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade do Senhor João Passos.
O Plenário desta Corte, por meio da Decisão Preliminar TC 80/2013,
rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo do Sr. João Passos,
ex-Presidente da Câmara Municipal de Montanha, notificando-o nos
termos do art. 142, § 1º, da Lei Complementar n.º 621/2012 e art.
427, § 1º, do Regimento Interno e com fundamento no art. 87, § 1º,
da Lei Complementar nº 621/2012 e no art. 157, § 3º do Regimento
Interno para que no prazo improrrogável de 30 dias, recolha o valor
do débito, fixado à época dos fatos em R$ 4.093,60, correspondente
a 2.039,254 VRTE, referente ao pagamento irregular de subsídio ao
Presidente da Câmara, em afronta ao artigo 26, inciso II, alínea b,
da Constituição Estadual e artigos 29, inciso VI, alínea b e 39, § 4º,
da Constituição Federal.
Após duas tentativas frustradas de notificação do interessado,
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foi emitida a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1086/2014
determinando a notificação por edital do Sr. João Passos.
Devidamente notificado, conforme edital de notificação nº 004/2014,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
dia 15 de agosto de 2014, o Sr. João Passos não juntou qualquer
comprovação do pagamento da importância devida, conforme
informação do Núcleo de Controle de Documentos às fls. 357.
É o relatório. Passo a análise.
Examinando os autos, verifico que foram observados todos os
trâmites legais e regimentais.
Constata-se que o responsável deixou transcorrer o prazo de
30 (trinta) dias sem qualquer manifestação e comprovação de
pagamento da importância devida, deixando assim de cumprir a
Decisão Preliminar TC 080/2013 (fls. 345).
Face ao exposto, VOTO para que o colegiado adote a seguinte
decisão:
I) JULGAR IRREGULARES as contas do Sr. João Passos, Presidente
da Câmara Municipal de Montanha no exercício de 2010, pelo
cometimento de infração que causou dano ao erário, condenando-o
ao ressarcimento de valor equivalente a 2.039,254 VRTE, com fulcro
no art. 84, III, “e” da Lei Complementar nº 621/2014, referente
ao pagamento irregular de subsídio ao Presidente da Câmara, em
afronta ao artigo 26, inciso II, alínea b, da Constituição Estadual e
artigos 29, inciso VI, alínea b e 39, § 4º, da Constituição Federal.
II) Aplicar multa individual ao Sr. João Passos, no valor correspondente
a 500 VRTE, 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;
Dê-se ciência ao interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1736/2011,
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 quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Julgar irregulares as contas do Sr. João Passos, Presidente
da Câmara Municipal de Montanha no exercício de 2010, pelo
cometimento de infração que causou dano ao erário, condenando-o
ao ressarcimento no valor equivalente a 2.039,254 VRTE`s, com
fulcro no art. 84, III, “e” da Lei Complementar nº 621/2014,
referente ao pagamento irregular de subsídio ao Presidente da
Câmara, em afronta ao artigo 26, inciso II, alínea b, da Constituição
Estadual e artigos 29, inciso VI, alínea b e 39, § 4º, da Constituição
Federal;
2. Aplicar multa individual ao citado responsável, no valor
correspondente a 500 VRTE`s, tendo em vista a irregularidade
mantida, dosada na forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução
TC 182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos;
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, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1269/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2177/2012 (APENSO: 2761/2012)
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2011)
RESPONSÁVEIS - IRANILSON CASADO PONTES E LACI PAVESI
PIZZOL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO
DE 2011) - 1) CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - 2)
RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos da Prestação de Contas Anual (PCA) da Secretaria
de Estado de saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do
senhor Iranilson casado Pontes .
A análise realizada pela 3ª Controladoria Técnica, consubstanciada
no Relatório Técnico Contábil RTC n. 268/2012 e na Instrução
Técnica Inicial ITI n. 739/2012, sugeriu a citação dos Senhores
Iranilson Casado Pontes e Laci Pavesi Pizzol, em razão dos seguintes
indicativos de irregularidades:
Responsáveis
Iranilson
C a s a d o
Pontes

Laci Pavesi Pizzol

Itens/Subitens
Quanto a Auditoria Ordinária
3.1.1. Ausência de inscrição de inadimplente no
cadastro do Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) e
no Cadastro Informativo de Créditos não quitados
(CADIN);
3.1.2 - Não instauração de processo de tomada de
contas.
3.1.1. Ausência de inscrição de inadimplente no
cadastro do Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) e
no Cadastro Informativo de Créditos não quitados
(CADIN)

Regularmente citados, conforme Termos de Citação n. 1291/2012 e
1292/2012, o responsáveis apresentaram defesa às folhas 440/460.
Em seguida, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC n. 9181/2014,
manifestando-se pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual
com QUITAÇÃO ao responsável, conforme segue:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual da Secretaria Estadual
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB,
no exercício 2011, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do
senhor Iranilson Casado Pontes, têm-se as seguintes conclusões:
3.1.1. Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
o Relatório Técnico Contábil RTC 268/2012 pela sua regularidade.
3.1.1.1. Recomenda-se ao atual gestor da SEDURB a tomada de
providencias para regularizar os saldos dos inventários dos bens
do almoxarifado, conforme determina as Lei Estaduais 9372/2010,
9756/2011 e Decreto de Encerramento 2853-R/2011.
3.1.2. Quanto aos fatos apontados pelo RA-O 67/2012 e ITI
739/2012, levando em conta as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas, conclui-se pela regularidade.
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:
3.2.1. acolher as razões de justificativa e julgar REGULARES as
contas do senhor Iranilson Casado Pontes – Secretário de Estado
da SEDURB, no exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo
84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação aos
responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
3.2.2. acolher as razões de justificativa e julgar REGULARES
as contas da Sra. Laci Pavesi Pizzol, chefe do Grupo Financeiro
Setorial da SEDURB, no exercício de 2011, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC 4955/2014,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, acolheu o posicionamento da Área Técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9181/2014
demonstra que as impropriedades inicialmente apontadas foram
devidamente sanada, não restando, nos presentes autos, fatos
capazes de macular a Prestação de Contas Anual.
VOTO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites legais, com fulcro no
art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, acompanhando
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a Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO:
1. acolher as razões de justificativa e julgar REGULARES as contas do
senhor Iranilson Casado Pontes – Secretário de Estado da SEDURB,
no exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
2. acolher as razões de justificativa e julgar REGULARES as contas
da Sra. Laci Pavesi Pizzol, chefe do Grupo Financeiro Setorial da
SEDURB, no exercício de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação à responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
3. recomendar ao atual gestor da SEDURB a tomada de providências
para regularizar os saldos dos inventários dos bens do almoxarifado,
conforme determina as Leis Estaduais 9372/2010, 9756/2011 e
Decreto de Encerramento 2853-R/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2177/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Julgar regulares as contas do senhor Iranilson Casado Pontes,
Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano, no exercício de 2011, na
forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando, portanto, plena quitação ao responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal;
1.1. Da mesma forma, julgar regulares as contas da Sra. Laci Pavesi
Pizzol, chefe do Grupo Financeiro Setorial da Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, no exercício
de 2011, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando, destarte, plena quitação à responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
2. Recomendar ao atual gestor da citada Secretaria a tomada de
providências para regularizar os saldos dos inventários dos bens do
almoxarifado, conforme determinam as Leis Estaduais 9372/2010,
9756/2011 e o Decreto de Encerramento 2853-R/2011;
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, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1273/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7563/2007
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VITÓRIA - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os autos de Auditoria Especial deferida na sessão ordinária
realizada no dia 08/11/2007, para verificar se as cartas Convite
nº 05/02, 19/02, 35/02, 01/03, 04/03, 08/03, 10/03, 06/04,
10/04, 20/04, 23/04, 24/04, 27/04 e 07/05 que adquiriram
equipamentos, programas e serviços foram realizados de forma
legal, se o preço pago estava de acordo com o valor de mercado,
se a mercadoria entregue era a que efetivamente foi adquirida, se
o valor da prestação de serviço foi compatível com o preço e outras
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informações que ajudem esclarecer os fatos que indicam possíveis
atos de improbidade administrativa.
Na Manifestação Técnica Preliminar n. 702/2014 (f. 25/29), o
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO informa que, em
razão do acúmulo de tarefas, 109 (cento e nove) fiscalizações não
foram executadas, todas referentes a exercícios remotos, conforme
panorama apresentado na Reunião Administrativa de 30 de junho
deste ano.
Acrescenta que a retomada desses procedimentos, após tanto tempo
decorrido, não se mostraria eficaz, motivo pelo qual propõe que as
auditorias sejam dispensadas com o consequente arquivamento dos
processos.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 36, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanha a proposta
técnica pugnando pelo Arquivamento do presente feito.
Considerando que não há relatório de auditoria e tendo em vista
a necessidade de priorizar a fiscalização de fatos mais recentes,
entendo que há motivo suficiente para o cancelamento da presente
solicitação de auditoria especial.
VOTO
Ante o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do
presente feito, sem prejuízo a futura apuração de dano, na hipótese
de serem trazidas evidências de lesão ao erário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7563/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1274/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2641/2008 (APENSO: 2635/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009)
RESPONSÁVEIS - RUBENS MARCELINO DE SOUZA, VAGNER
RODRIGUES PEREIRA E GILMAR POLIDO BODEVAN
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUAÇUI - EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 - 1) EXCLUSÃO
DE RESPONSABILIDADE - 2) RESPONSÁVEIS: RUBENS
MARCELINO DE SOUZA, VAGNER RODRIGUES PEREIRA E
GILMAR POLIDO BODEJAM - IRREGULARES ATOS DE GESTÃO
- MULTA - 1) PAGAMENTO - QUITAÇÃO PARA O SENHOR
RUBENS MARCELINO DE SOUZA - 2) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de quitação da multa pecuniária imposta ao Sr. Rubens
Marcelino de Souza no Acórdão TC 547/2014 (fls. 2641/08),
proferido no processo TC 2641/08, que julgou auditoria especial
realizada na Prefeitura Municipal de Guaçuí, referente aos exercícios
de 2006 a 2009.
O referido Acórdão considerou irregulares os atos de gestão sob
responsabilidade do Sr. Rubens Marcelino de Souza, Prefeito
Municipal no período de 05/09/2006 a 31/12/2006, aplicando-lhe
MULTA de 1.000 VRTE.
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De acordo com o Termo de Verificação n. 054/2014, emitido pela
Secretaria do Ministério Público de Contas (fls. 487), o gestor
recolheu a multa cominada aos cofres estaduais, no valor de R$
2.546,21, correspondente a 1.000 VRTE mais juros moratórios,
conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (f.
483/484).
Considerando que o Acórdão foi prolatado em 22/07/2014, data
posterior à publicação da Resolução TC n. 261/2013 (07/06/2013),
não é possível aplicar a regra de transição do art. 481 do Regimento
Interno, que permitiria o saneamento.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 148 da Lei Complementar
n. 621/2012, nos moldes da análise realizada pela Secretaria do
Ministério Público de Contas, VOTO por reconhecer a QUITAÇÃO ao
Sr. Rubens Marcelino de Souza, em razão do pagamento integral da
multa aplicada pelo Acórdão TC n. 547/2014.
Em seguida os autos devem ser encaminhados à SGS, conforme
despacho de fls. 480.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2641/2008,
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 quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, dar quitação ao Sr. Rubens Marcelino de Souza, em razão do
pagamento integral da multa aplicada pelo Acórdão TC n. 547/2014,
arquivando-se os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1275/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6701/2009
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO ESPECIAL - AUDITORIA (EXERCÍCIO DE
1997)
RESPONSÁVEL - ARTHUR AGOSTINI PAGOTTI
EMENTA: FISCALIZAÇÃO ESPECIAL - AUDITORIA (EXERCÍCIO
DE 1997) - 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO - 2) APENSAR AOS
AUTOS DO PROCESSO TC-4216/2005.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria especial realizada no Fundo
Municipal de Saúde de Vila Velha para apuração de responsabilidade
e quantificação de suposto prejuízo ao erário, identificado no item
3 do Acórdão TC 732/2005, que foi reformulado pelo Acórdão TC
486/2009, proferido no processo TC 4038/2005, para excluir a
responsabilidade do Sr. Arthur Agostini Pagotti.
A área técnica, por meio do Relatório de Inspeção n.º RA-E 13/2013
(fls. 232/240) e Instrução Técnica Conclusiva ITC 9107/2014 (fls.
261/263) sugere a extinção do processo, tendo em vista que: a)
não há como se apurar as responsabilidades e o dano causado ao
erário, uma vez que os processos n.º 17.397/1997 e 22.150/1997,
referentes aos convites 69/1997 e 103/1997, não foram localizados
nos arquivos da Prefeitura de Vila Velha e já se passaram mais de
15 anos da formalização dos processos; e b) ainda está pendente
de análise, por meio de recurso de reconsideração (processo
4.216/2005), a responsabilidade dos Srs. Jorge Alberto Anders,
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Augusto Cezar Gava e Evandro Souza Ribeiro referente ao ponto
de auditoria aqui analisado, haja vista que o Acórdão TC 486/2009
excluiu apenas a responsabilidade do Sr. Arthur Agostini Pagotti.
Sugere por fim a área técnica o apensamento dos presentes autos
ao processo TC 4216/2005, que trata do Recurso de Reconsideração
interposto pelos senhores Jorge Alberto Anders, Augusto Cezar
Gava e Evandro Souza Ribeiro em face do Acórdão TC 732/2005.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano
Vieira, se manifesta às fls. 265, acolhendo a proposição da área
técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
A 5ª Secretaria de Controle Externo realizou inspeção no Fundo
Municipal de Saúde de Vila Velha, com foco na Carta Convite n.º
103/97 e no contrato decorrente desse procedimento licitatório, em
atendimento à Decisão TC 5.029/2009, proferida no processo TC
4038/2005 (fls. 03), nos seguintes termos:
“Decide a Presidência deste Tribunal de Contas, nos termos do
artigo 7º, inciso XVI, do Regimento Interno desta Corte, em sua 66ª
sessão ordinária, apurar em Auditoria Especial a responsabilidade e
a quantificação do pretenso prejuízo causado ao erário, identificado
no item 3 do Acórdão TC 732/2005, reformulado pelo Acórdão TC
486/2009”.
O item 3 do Acórdão TC 732/2005 tem a seguinte redação:
“3. Preço excessivo na Licitação (Convites 69/97 e 103/97): o
contrato realizado através do Convite 103/97 custou R$ 3.600,00,
equivalente a 3.952,57 VRTE’s a mais do que o firmado através
do Convite 69/97, diferença bastante expressiva se considerada a
proximidade entre os procedimentos licitatórios e a identidade de
objetos;
Após o Recurso de Reconsideração do Sr. Arthur Agostini Pagotti, o
Plenário desta Corte de Contas decidiu, no Acórdão TC 486/2009,
afastar a responsabilidade do recorrente no que se refere ao item 3
do Acórdão TC 732/2005:
“Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do ES, em sessão realizada no dia três de setembro de 2009,
por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, preliminarmente, conhecer do
Recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo, em
relação ao recorrente, a irregularidade a que se refere o item 3
e, via de consequência, o ressarcimento ao erário a ele imputado,
mantendo-se as demais irregularidades, constantes dos itens 1, 2,
4 e 5, bem como redimensionar a multa para 750 (setecentos e
cinquenta) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro
Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento Interno deste
Tribunal, mantendo-se, ainda, os demais termos do V. Acórdão
atacado”.
A irregularidade mencionada no item 3 do Acórdão TC 732/2005
foi apurada em auditoria referente ao Processo TC 2263/99. Na
ocasião, a equipe de auditoria relatou a diferença de R$ 3.600,00,
equivalente a 3.952,57 VRTE’s, entre o preço oferecido no Convite
69/97 e o Convite 103/97, sendo que os objetos dos dois certames
eram idênticos, diferenciando-se apenas nos quantitativos, e o
período entre um e outro era de apenas dois meses.
A equipe de auditoria da 5ª Secretaria de Controle Externo que
realizou a inspeção no Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha
relata às fls. 237 a informação prestada pela Secretaria Municipal de
Saúde de Vila Velha de que os processos n.º 17.397/97 e 22.150/97,
referentes aos convites 69/97 e 103/97, não foram localizados.
Ponderam que não existe norma específica, no âmbito do TCEES,
dispondo sobre prazos para arquivamento de documentos por parte
dos jurisdicionados desta Corte. E que no âmbito do TCU, a Instrução
Normativa TCU n.º 63/2010 dispõe, no artigo 14, sobre prazos
para guarda de documentos comprobatórios de cada exercício, nos
seguintes termos:
“Art. 14. As unidades jurisdicionadas e os órgãos de controle interno
devem manter a guarda dos documentos comprobatórios de cada
exercício, incluídos os de natureza sigilosa, de acordo com os
seguintes prazos:
I – dez anos, contados a partir da apresentação do relatório de gestão
ao Tribunal, para as unidades jurisdicionadas não relacionadas para
constituição de processo de contas no exercício;
II – cinco anos, contados a partir da data do julgamento das contas
dos responsáveis pelo Tribunal, para as unidades jurisdicionadas
relacionadas para constituição de processo de contas no exercício.
Observam os técnicos que os prazos mencionados na referida
Instrução Normativa são bem menores que os 16 (dezesseis) anos
decorridos no presente caso.
Por fim, conclui a equipe de auditoria da 5ª SCE que, diante da
ausência dos processos licitatórios referidos, não há como se
apurar as responsabilidades e o dano causado ao erário, devido ao
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longo tempo decorrido – mais de 15 anos. Propõe a extinção deste
processo, nos termos do artigo 142, § 4º, da LC 621/12 e do artigo
427, § 4º, do Regimento Interno, em decorrência da ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
Quanto às responsabilidades, observa a equipe de auditoria que
o Acórdão TC 486/2009 alterou o Acórdão 732/2005 apenas
para afastar a responsabilidade do Sr. Arthur Agostini Pagotti,
permanecendo a responsabilidade dos ordenadores Jorge Alberto
Anders, Augusto Cezar Gava e Evandro Souza Ribeiro, os quais ainda
recorrem da decisão proferida no Acórdão 732/2005 no processo TC
4216/2005 (Recurso de Reconsideração).
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, por
meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9107/2014 (fls. 261/263)
e o representante do Ministério Público de Contas (fls. 265) opinam
no mesmo sentido, propondo a extinção do presente processo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas e VOTO pela extinção do processo na
forma dos artigos 142, § 4º, da LC 621/2012 e art. 427, § 4º, do
Regimento Interno desta Corte.
Determino também o apensamento dos presentes autos ao
processo TC 4216/2005, conforme proposto pela área técnica na
ITC 9107/2014 (fls. 263).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6701/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Extinguir o processo na forma dos artigos 142, § 4º, da LC
621/2012 e art. 427, § 4º, do Regimento Interno desta Corte;
2. Apensar os presentes autos ao processo TC 4216/2005, conforme
proposto pela área técnica na ITC 9107/2014.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. 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-1277/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-235/2014
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ICONHA - 1) NÃO CONHECER - 2) CERTIFICAR
O INTERESSADO ENCAMINHANDO CÓPIA DA MANIFESTAÇÃO
TÉCNICA PRELIMINAR 49/2014 - 3) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Denúncia formulada pelo senhor ROCLEISON GONÇALVES
COSTA, na qualidade de Presidente Municipal do Partido Verde, contra
possíveis irregularidades na gestão da Prefeitura de Iconha.
Nos termos da Manifestação Técnica Preliminar n. 49/2014 (f. 7/17), a
área técnica sugeriu NÃO CONHECER da Denúncia, devido à ausência
de requisitos essenciais à sua admissibilidade, elencados nos incisos
I, II, III e V do art. 177 do Regimento Interno:
Desta forma, pelas razões anteriormente expostas, vimos apresentar
a seguinte proposta de encaminhamento:
1) considerando que a presente denuncia não atende aos requisitos
de admissibilidade dispostos nos itens I, II, III e V do art. 177 do
Regimento Interno do TCEES, não conhecer a denúncia, promovendo
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seu consequente arquivamento.
2) encaminhar cópia da presente manifestação ao denunciante,
dando-lhe ciência da faculdade de reapresentação da denúncia,
providenciando a indicação precisa dos fatos e os documentos e ou
informações claras e objetivas de atos comprobatórios de indícios de
irregularidades necessários ao atendimento dos requisitos regimentais
de admissibilidade previstos na subseção III do Capítulo V, do mesmo
Regimento Interno.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 21/22, da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou
integralmente a conclusão técnica.
É o breve Relatório.
O art. 94 da Lei Complementar n. 621/2012 arrola os elementos
essenciais ao recebimento de denúncias:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os
elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
Constatou o setor técnico que os vários fatos relatados não traziam
informações suficientes sobre a autoria, circunstâncias ou qualquer
indício de prova da irregularidade, sendo expostos sem a necessária
clareza.
Além disso, a existência e a representação do partido político não
foram comprovadas no processo.
Assiste razão à área técnica, pois, do conteúdo dos autos, não é possível
inferir que houve qualquer irregularidade nos fatos mencionados.
Desse modo, a solução adequada consiste em não conhecer da
Denúncia.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 94, incisos I, II, III, V e § 1º,
da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a Área Técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da
Denúncia.
Cientifique-se o interessado, encaminhando cópia da Manifestação
Técnica Preliminar n. 49/2014.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-235/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
dezembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos do voto
da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Com fundamento no art. 94, incisos I, II, III, V e § 1º, da Lei
Complementar n. 621/2012, não conhecer da presente denúncia;
2. Certificar o interessado, encaminhando-o cópia da Manifestação
Técnica Preliminar n. 49/2014;
3. Arquivar estes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-001/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2564/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - PEDRO COSTA FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2013 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - 2)
RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, exercício de 2013, de responsabilidade do
Senhor Pedro Costa Filho.
Em sua primeira manifestação no processo, a 5ª Secretaria de
Controle Externo, elaborou a Análise de Conformidade AIC 68/2014
de folhas 5 e 6 e a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 509/2014, de
folhas 8 e 9 , onde apontou que a Prestação de Contas encontravase incompleta. Assim, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM nº 1221/2014, folhas 11, que notificou o senhor Pedro Costa
Filho para que enviasse a este Tribunal as peças faltantes.
Às folhas 23-49, encontra-se o Relatório Técnico Contábil RTC
nº 371/2014, que conclui pela recomendação de aprovação das
presentes contas:
11 CONCLUSÃO
As contas anuais ora analisadas refletiram a conduta do Sr. Pedro
Costa Filho, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das
funções políticas de planejamento, organização, direção e controle
das políticas públicas do município de Ecoporanga, 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 pela emissão de Parecer
Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO da
prestação de contas do Sr. Pedro Costa Filho, na forma do artigo 80
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, no entanto, recomendar ao chefe do executivo
municipal que proceda nos próximos exercícios à contabilização dos
investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado no
item 6.1.
Vitória – ES, 02 de outubro de 2014.
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão
Auditor de Controle Externo
Matr. TC: 203.103
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 8326/2014, fls.
51 e 52, opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando
a Aprovação das contas e sugerindo recomendação ao gestor da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
Em seguida, os autos foram então encaminhados ao Ministério
Público de Contas que emitiu o Parecer PPJC 4946/2014, fls. 55 e
56, em consonância com a manifestação técnica.
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 na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 8326/2014 (baseada no Relatório Técnico Contábil RTC
371/2013), nos seguintes termos:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 2/3, da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, do exercício financeiro de 2013, sob a
responsabilidade do senhor Pedro Costa Filho – Prefeito.
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Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC 371/2014,
fls. 23/49, elaborado pela 5ª Secretaria de Controle Externo,
concluiu-se pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
11 CONCLUSÃO
As contas anuais ora analisadas refletiram a conduta do Sr. Pedro
Costa Filho, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das
funções políticas de planejamento, organização, direção e controle
das políticas públicas do município de Ecoporanga, 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 pela emissão de Parecer
Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO da
prestação de contas do Sr. Pedro Costa Filho, na forma do artigo 80
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, no entanto, recomendar ao chefe do executivo
municipal que proceda nos próximos exercícios à contabilização dos
investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado no
item 6.1.
Vitória – ES, 02 de outubro de 2014.
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão
Auditor de Controle Externo
Matr. TC: 203.103
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 371/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
APROVAÇÃO das contas do senhor Pedro Costa Filho – Prefeito,
frente à Prefeitura Municipal de Ecoporanga, no exercício de 2013,
nos termos do art. 80, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012.
Por derradeiro, sugere-se seja recomendado ao chefe do executivo
municipal que proceda nos próximos exercícios à contabilização dos
investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado no
item 6 do RTC 371/2014.
Vitória, 08 de Outubro de 2014.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040
Auditora de Controle Externo
O Ministério Público de Contas acompanhou integralmente a
manifestação da área técnica ao asseverar (fls.55 e 56):
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro
de 2013, da Prefeitura de Ecoporanga, sob responsabilidade de
Pedro Costa Filho.
Em princípio, compulsando os autos, denota-se do Relatório Técnico
Contábil – RTC 371/2014 e da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 8326/2014 que o município de Ecoporanga, no exercício em
análise, aplicou 78,62% (setenta e oito vírgula sessenta e dois
pontos percentuais) das transferências de recursos do FUNDEB na
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica,
cumprindo, assim, com a determinação do art. 60, inciso XII, da
ADCT e art. 22, “caput” da Lei n° 11.494/2007; 27,76% (vinte e sete
vírgula setenta e seis pontos percentuais) das receitas de impostos
e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento
do ensino, em atenção aos artigos 212, “caput”, da CF/88; 21,18%
(vinte e um vírgula dezoito pontos percentuais) de despesas próprias
em ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o
disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, bem assim, mantevese dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em
especial, no que se refere à despesa total de pessoal (arts. 19 e 20).
No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município,
constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, consoante
o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88. Apurou-se, ainda, que
o repasse de duodécimo à Câmara encontra-se de acordo com o
disposto no art. 29-A, da CF/88.
Outrossim, em consonância com as normas de gestão fiscal, o
jurisdicionado cumpriu os limites estabelecidos em lei, em especial,
aqueles referentes às despesas com pessoal (arts. 20, III, “b”; 19,
III, e 22, parágrafo único da LRF) e à dívida consolidada líquida
(art. 59, IV, da LRF), bem como não contraiu operação de crédito,
nem concedeu garantia (art. 35 da Lei Complementar 101/2000;
Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do
Senado Federal nº 43/2001; e art. 167, III, da CF; Art. 55, inciso I,
alínea “c”; e art. 40, §1º, da LRF).
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
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APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal de Ecoporanga,
referente ao exercício de 2013, sob responsabilidade de Pedro Costa
Filho, na forma do art. 80, inciso I da LC n. 621/12 c/c art. 71, inciso
II, da Constituição Estadual.
Vitória, 17 de novembro de 2014.
LUCIANO VIEIRA
Procurador
Ministério Público de Contas
Assim, entendo que as razões apresentadas para emissão de
Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação
das contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes
ao exercício de 2013, são suficientes, razoáveis e se coadunam com
as normas atinentes à matéria.
Cumpre esclarecer que a sugestão de emissão de Parecer Prévio pela
APROVAÇÃO 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
3.1 Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu
os percentuais constitucionais e legais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração
dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde,
bem como observou o limite máximo de Despesas com Pessoal e
repasse de duodécimo ao legislativo.
3.3 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, com fulcro no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar n.º
621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO:
3.3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das contas
do senhor Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal frente à Prefeitura
Municipal de Ecoporanga no exercício de 2013.
3.3.2 Por RECOMENDAR, com amparo no art. 1º, XXXVI, da Lei
Complementar nº 621/2012 ao gestor da Prefeitura Municipal de
Ecoporanga que proceda nos próximos exercícios à contabilização
dos investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado
no item 6.1 do RTC 371/2014, cuja cópia deve ser remetida ao
interessado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2564/2014,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e sete de
janeiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Ecoporanga a aprovação da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ecoporanga,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Pedro
Costa Filho;
2. Recomendar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Ecoporanga,
nos termos do artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, que proceda nos próximos exercícios à contabilização
dos investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado
no item 6.1 do Relatório Técnico Contábil 371/2014, cuja cópia deve
ser remetida ao interessado;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da Presidência,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges 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, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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PARECER PRÉVIO TC-002/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3935/2008 (APENSO: TC-2686/2007)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
ADVOGADO
- FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA
(OAB/ES Nº 8483) E ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB/ES Nº
11169)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 PREFEITO: HELDER IGNÁCIO SALOMÃO - PARECER PELA
REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR – RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO – 1) CONHECER – DAR PROVIMENTO –
2) MANTER IRREGULARIDADES – 3) REFORMULAR PARECER
PRÉVIO TC-080/2008 – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – 4)
DETERMINAÇÕES – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Relatório
Retornam a este Gabinete os autos instruídos pela área técnica deste
Tribunal com a análise dos argumentos de defesa oral sustentados
no julgamento do Recurso de Reconsideração do Senhor Helder
Ignácio Salomão em face do Parecer Prévio 080/2008 pela rejeição
de suas contas relativas à administração municipal de Cariacica, no
exercício de 2006.
A mencionada decisão foi prolatada às fls. 3775/3782 dos autos
do processo TC 2686/2007, referente à Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Cariacica – exercício financeiro de 2006,
cujo responsável era o Senhor Helder Ignácio Salomão, prefeito
municipal à época, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva
(ICC) nº 69/2008 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1353/2008,
tendo em vista a ocorrência das seguintes irregularidades:
I.1 Ausência de relação dos créditos adicionais, discriminando a lei
autorizativa, instrumento de abertura, o valor e a fonte de recursos
utilizada (Item 1.1)
I.2 Ausência de demonstrativo do saldo das disponibilidades
bancárias, na qual conste banco, agencia e número da conta,
evidenciando o saldo inicial, movimentação e saldo final do exercício
(Item 1.2)
I.3 Ausência de demonstrativo da movimentação de bens imóveis
(Item 1.3)
I.4 Não envio de extratos bancários (Item 1.4)
I.5 Abertura de créditos adicionais suplementares tendo como fonte
de recursos anulações de dotações do programa de trabalho do
exercício anterior (Item 2.1)
I.6 Anexos da Prestação de Contas apresentam divergência em
relação à despesa realizada (Item 2.2)
I.7 Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.4)
I.8 Movimentação significativa através de conta denominada
“Devedores Diversos” sem nota explicativa (item 2.5)
I.9 Registro de pagamento de valores de forma extraorçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.6)
I.10 Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”,
que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários
exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de
2006 (item 2.17)
I.11 O valor das disponibilidades financeiras do município de
Cariacica, informado no Termo de Verificação de Caixa, diverge das
disponibilidades evidenciadas no Balanço Financeiro (Item 2.8)
I.12 Balanço Financeiro evidencia valor significativo em tesouraria
(Item 2.9)
I.13 Conciliação bancária apresenta informações imprecisas (Item
2.10)
I.14 Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (Item
2.11)
I.15 Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial apresentam
divergência quanto à conta “Caixa” (Item 2.15)
I.16 Anexos da Prestação de Contas divergem quanto ao
cancelamento de dívidas passivas (Item 2.19)
I.17 Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação
e saldo da dívida ativa (Item 2.21)
I.18 Elevado saldo de consignações relativas ao IPC (Item 2.25)
Interposto e autuado o presente Recurso de Reconsideração, foram
os autos encaminhados para análise à 4ª Secretaria de Controle
Externo, que elaborou a MCR-7/2011 (fls. 405/460), que opinou
por seu provimento parcial e ratificação do parecer prévio 80/2008,
pela rejeição das contas, em razão da manutenção das seguintes
irregularidades:
Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
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exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.7);
Movimentação significativa através de conta denominada “Devedores
Diversos” sem nota explicativa (Item 2.8);
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.9);
Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 (Item
2.10);
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (item 2.14) e;
Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação e
saldo da dívida ativa (Item 2.17).
No mesmo sentido foram a Instrução Técnica de Recurso IT-R da
8ª Secretaria de Controle Externo (fls.467/473) e o parecer PPJC
4111/2011 do Ministério Público de Contas (fls. 478/482).
Na 68ª Sessão Ordinária deste Tribunal foi realizada a defesa oral
das razões de recurso do Senhor Helder Salomão por seu advogado
constituído (fls. 501/508), que juntou documentos às fls. 512/543,
tendo sido os autos encaminhados à 3ª Secretaria de Controle
Externo.
A Manifestação Contábil de Recurso – MCR 20/2013 da 3ª SCE
foi elaborada no mesmo sentido da MCR 7/2011, concluindo pela
permanência, após análise da defesa oral, de todas as irregularidades
apontadas.
A 8ª Secretaria de Controle Externo, por sua vez, proferiu a ITD
1/2014 ratificando seu posicionamento anterior, contido na ITR
56/2011, opinando pelo provimento parcial do recurso, nos termos
da MCR 20/2013, mantendo-se parecer pela rejeição das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas proferiu o parecer
PPJC 1284/2014, da lava do Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva (fls.
565/566), reiterando os argumentos utilizados no recurso escrito e
que já foram analisados tanto pela área técnica quando por aquela
Procuradoria de Contas, anuindo, portanto, aos argumentos da MCR
07/2011, ITR 56/2011, MCR 20/2013 e ITD 1/2014, mantendo,
assim, a rejeição das contas.
É o relatório.
2 Fundamentação
Analisados os argumentos de defesa oral e as análises elaboradas
pela área técnica, em especial na Manifestação Técnica de Recurso –
MCR 20/2013 da 3ª Secretaria de Controle Externo, tomo por razão
de decidir os fundamentos lançados na referida manifestação, cuja
análise e conclusão se transcrevem, com grifos nossos:
2
DAS INCONSISTÊNCIAS MANTIDAS NA MANIFESTAÇÃO
CONTÁBIL DE RECURSO – MCR 07/2011
Nos termos da MCR 07/2011, foram mantidas as seguintes
inconsistências não esclarecidas pelo agente responsável:
Ausência de relação dos créditos adicionais, discriminando a lei
autorizativa, instrumento de abertura, o valor e a fonte de recursos
utilizada (Item 2.1)
Não envio de extratos bancários (Item 2.4)
Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.7);
Movimentação significativa através de conta denominada “Devedores
Diversos” sem nota explicativa (Item 2.8);
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.9);
Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 (Item
2.10);
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (item 2.14); e
Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação e
saldo da dívida ativa (Item 2.17).
Quanto aos itens 2.1 - ausência de relação dos créditos adicionais,
discriminando a lei autorizativa, instrumento de abertura, o valor e
a fonte de recurso utilizada, e 2.4 - não envio de extratos bancários,
mais uma vez o gestor não encaminhou os documentos necessários
para análise das contas.
Neste sentido o entendimento do Tribunal de Contas da União:
72038381 - TCE. Ausência de documentos essenciais e obrigatórios
na prestação de contas. Citação. Revelia. Irregularidade.
Responsabilização solidária. Débito e multa (TCU; TomCon
003.934/20095; Ac. 665/2011; Primeira Câmara; Rel. Min. Walton
Alencar Rodrigues; Julg. 08/02/2011; DOU 11/02/2011)
Assim, a ausência de comprovação da aplicação de recursos,
por omissão do responsável na prestação de contas, enseja a
irregularidade das contas, tal como a condenação em débito e
aplicação de multa.
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Em relação às inconsistências 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14 e 2.17, o
defendente, em fase de sustentação oral, limitou-se a repetir as
mesmas argumentações apresentadas no recurso de reconsideração,
além de solicitar que tais irregularidades sejam afastadas,
alegando terem sido corrigidas nos exercícios seguintes. Logo, não
apresentou nenhum fato novo que justificasse o afastamento das
irregularidades.
Pelo exposto, sugerimos que sejam mantidas as irregularidades
apontadas nos itens 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14 e 2.17 da
MCR 07/2011.
3
CONCLUSÃO
Após análise dos esclarecimentos prestados a esta Corte de
Contas, em sede de Defesa Oral, constata-se a permanência das
inconsistências apontadas inicialmente, como segue:
Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.7);
Movimentação significativa através de conta denominada “Devedores
Diversos” sem nota explicativa (Item 2.8);
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.9);
Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 (Item
2.10);
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (item 2.14); e
Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação e
saldo da dívida ativa (Item 2.17).
Nesse sentido, considerando a permanência das inconsistências
relatadas na Manifestação Contábil de Recurso – MCR 07/2011,
opinamos no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
ratifique os termos da Decisão TC 080/2008 e emita PARECER
PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Cariacica, recomendando a
rejeição das contas de responsabilidade do Senhor Helder Ignácio
Salomão, Prefeito Municipal durante o exercício financeiro de 2006.
Por oportuno, sugerimos a aplicação de multa ao responsável pelo
encaminhamento desta Prestação de Contas Anual, Senhor Helder
Ignácio Salomão, pelo não envio dos documentos relacionados nos
itens 2.1 e 2.4 do MCR 07/2011, em conformidade com os preceitos
da legislação pertinente.
Ausência de relação dos créditos adicionais, discriminando a lei
autorizativa, instrumento de abertura, o valor e a fonte de recursos
utilizada (Item 2.1) e;
Não envio de extratos bancários (Item 2.4).
Vitória, 23 de outubro de 2013.
Márcio Brasil Uliana - Auditor de Controle Externo - Matrícula
203.516
3 Dispositivo
À luz do exposto, acompanho as manifestações técnicas contidas
na MCR 07/2011, ITR 56/2011, MCR 20/2013 e ITD 1/2014 e no
Parecer PPJC 1284 do Ministério Público de Contas e VOTO pelo
PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Reconsideração,
remanescendo as irregularidades abaixo:
Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.7);
Movimentação significativa através de conta denominada “Devedores
Diversos” sem nota explicativa (Item 2.8);
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.9);
Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 (Item
2.10);
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (item 2.14) e;
Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação e
saldo da dívida ativa (Item 2.17).
Assim, VOTO no sentido de que este Tribunal de Contas mantenha o
Parecer Prévio 080/2008 pela Rejeição das Contas do senhor Helder
Ignácio Salomão relativas à Prefeitura Municipal de Cariacica no
exercício de 2008.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Senhor Helder Ignácio Salomão, na qualidade de Prefeito
do Município de Cariacica durante o exercício de 2006, em face
do Parecer Prévio TC-080/2008, constante do Processo TC nº
2686/2007 (fls. 3775-3782), que recomendou a rejeição das contas
apresentadas pelo recorrente.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação Contábil
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de Recurso – MCR 7/2011 (fls. 405-460) manteve a recomendação
de se emitir Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas de
responsabilidade do Sr. Helder Ignácio Salomão durante o exercício
de 2006.
Assim também entendeu a 8ª Secretaria de Controle Externo,
elaborou a ITR 56/2011 (fls. 467/473) cujo entendimento foi
ratificado pelo Douto Ministério Público de Contas no parecer PPJC
4111/2011 (fls. 478/482).
O então Relator a época, Conselheiro Domingos Augusto Taufner
acatou o pedido de sustentação oral das razões de defesa feita pelo
Representante legal do Sr. Helder Ignácio Salomão, que foi realizada
no dia 01/10/2013 na 68ª Sessão Ordinária.
Após a sustentação oral feita pelo Sr. Helder Ignácio Salomão, os
autos seguiram para a 3ª Secretaria de Controle Externo para analise
dos argumentos apresentados na sustentação oral. Sugeriram então
a permanência das inconsistências apontadas inicialmente, sendo
elas:
Balanço Financeiro do exercício apresenta saldo financeiro do
exercício anterior divergente do saldo financeiro evidenciado no BF
do exercício anterior (Item 2.7);
Movimentação significativa através de conta denominada “Devedores
Diversos” sem nota explicativa (Item 2.8);
Registro de pagamento de valores de forma extra-oçamentária
através de conta denominada “Despesas a Regularizar” (Item 2.9);
Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 (Item
2.10);
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes (item 2.14); e
Anexos da Prestação de Contas divergem quanto à movimentação e
saldo da dívida ativa (Item 2.17).
Opinaram no sentido de ratificar a Decisão TC 080/2008 e emitir
parecer prévio recomendando a Rejeição das Contas e sugeriram
a aplicação de multa ao responsável pelo encaminhamento da
Prestação de Contas Anual, Senhor Helder Ignácio Salomão, pelo
não envio dos documentos relacionados nos itens 2.1 e 2.4 do
MCR 07/2011, em conformidade com os preceitos da legislação
pertinente.
Ausência de relação dos créditos adicionais, discriminando a lei
autorizativa, instrumento de abertura, o valor e a fonte de recurso
utilizada (item 2.1) e;
Não envio de extratos bancários (item 2.4).
Após, a 8ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução
Técnica ITD 1/2014 (fls. 559-561), opinando por ratificar o
entendimento anterior pelo parcial provimento do recurso, nos
termos da MCR 07/2011 (fls. 405-460), da ITR 56/2011 (fls.
467/473), e da MCR 20/2013 (fls. 452-456), mantendo-se o parecer
pela Rejeição das contas.
Assim sendo, foi elaborado o Parecer PPJC 1284/2014 (fls. 565566) pelo Procurador Luis Henrique Anastácio, o qual encampou
o entendimento exarado na MCR 07/2011 (fls. 405/460), da ITR
56/2011 (fls. 467/473), da MCR 20/2013 (452/456) e da ITD 1/2014
(fls. 459/461), mantendo assim a rejeição das contas.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Conselheiro Relator
Sebastião Carlos Ranna, o qual Votou no sentido de acompanhar
as manifestações técnicas contidas na MCR 07/2011, ITR 56/2011,
MCR 20/2013 e ITD 1/2014 e no Parecer PPJC 1284 do Ministério
Público de Contas, Votando assim no sentido de manter o Parecer
Prévio 080/2008 pela Rejeição das Contas.
A fim de me inteirar melhor sobre o tema ora abordado, pedi vista
dos autos.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Nesse passo desta Prestação de Contas Anual:
De acordo com o Relatório Técnico de Limites nº 92/2007, de fls.
3.287/3.294 do Processo TC 2686/2007 - Prestação de Contas
Anual, não foram constatadas inconsistências, relativas a limites de
despesas com pessoal, aplicações em ações e serviços públicos de
saúde e em aplicações constitucionais mínimas na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Acerca dos pontos mencionados, destacamos as seguintes
informações:
Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em
análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL para
o exercício de 2006, o montante de R$ 172.780.871,08 (cento e
setenta e dois milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e setenta
e um reais e oito centavos).
A despesa total efetuada pelo Poder Executivo Municipal, a título
de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício de
2006, R$ 4.324.559,25, correspondentes a 43,02% (quarenta e

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

Página 40
três vírgula dois) pontos percentuais da Receita Corrente Líquida,
cumprindo, desta forma, o limite máximo de 54% imposto pelo
art. 20, inciso III, alínea “b” e prudencial estabelecido no art. 22,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.
O total da despesa consolidada com pessoal dos Poderes
Executivo/Legislativo foi de R$ 79.299.426,46 correspondentes
a 45,90% (quarenta e cinco vírgula noventa) pontos percentuais
cumprindo o limite máximo de 60% estabelecido no artigo 19,
inciso III e prudencial imposto pelo art. 22, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 101/2000.
Acerca do total das despesas próprias com saúde o montante
atingido foi de R$ 17.962.816,50 correspondentes a 16,57%
(dezesseis vírgula cinquenta e sete) pontos percentuais do total
da receita de impostos e transferências Constitucionais/Legais (R$
108.379.958,52), cumprindo, portanto, o percentual mínimo de
15% (quinze por cento) para este fim, estabelecido no artigo 77,
inciso III do ADCT da Constituição Federal - Redação dada pelo
artigo 7º da EC 29/2000.
O total da despesa realizada com o Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (FUNDEF) atingiu o montante de R$
18.800.168,05 correspondentes a 17,35% (dezessete vírgula trinta
e cinco) pontos percentuais da receita de impostos e transferências
Constitucionais/Legais R$108.379.958,52), cumprindo o percentual
mínimo de 15% para este fim de acordo com o que determina o
artigo 60, § 6º do ADCT da Constituição Federal.
O total da despesa realizada com Educação atingiu o montante
de R$34.597.094,43 correspondentes a 31,92% (trinta e um
vírgula noventa e dois) pontos percentuais da receita de impostos
e
transferências
Constitucionais/Legais
(R$108.379.958,52),
cumprindo o percentual mínimo de 25% para Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino de acordo com o que determina o caput
do artigo 212 da Constituição Federal.
O total da despesa realizada com Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Ensino Fundamental atingiu o montante de
R$25.174.366,45 correspondentes a 64,12% (sessenta e quatro
vírgula doze) pontos percentuais das transferências de Recursos
do FUNDEF (R$39.259.777,38), cumprindo o percentual mínimo de
60% para este fim, conforme o que determina o artigo 60, § 5º do
ADCT da Constituição Federal.
Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício de 2006 da
Prefeitura Municipal de Cariacica.
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou
à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade
premente e histórica de instituir processos estruturais de controle
do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou
o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde
o controle do endividamento público constituía preocupação central
da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal das
contas públicas é entendido como bem coletivo, do interesse geral da
sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação
da estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento
sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Cariacica, sob a responsabilidade do Sr. Helder
Ignacio Salomão, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2006,
atendeu, majoritariamente, os pilares da LRF.
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem
acompanhar as razões lançadas na MCR 07/2011, ITR 56/2011, MCR
20/2013 e ITD 1/2014 e no Parecer PPJC 1284 do Ministério Público
de Contas, quanto à manutenção das seguintes irregularidades:
Balanço Financeiro apresenta saldo financeiro do exercício anterior
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divergente do saldo financeiro evidenciado no Balanço financeiro do
exercício anterior .
Movimentação significativa através da conta “devedores diversos”
sem nota explicativa.
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através da conta denominada “Despesa a regularizar”.
Existência da conta denominada “Despesas a regularizar” que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006 .
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes .
Anexos da PCA divergem quanto à movimentação e saldo da dívida
ativa.
Entretanto, é importante demonstrar, contudo, quais os reflexos
de tais irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e
patrimonial, conforme a seguir:
A divergência apresentada no item “a”, ”b” e “c” refletem
respectivamente no resultado financeiro em 0,010%, 0,012% e
1,30%;
A irregularidade apontada no item “d” reflete no resultado financeiro
em 1,30% e reveste-se de uma falha formal;
A inconsistência do item “e” possui baixa materialidade e reflexo
pífio de 0,0015% no resultado financeiro;
A divergência do item “f” também é de baixa materialidade e de
reflexo pífio de 0,018% no resultado patrimonial.
A meu ver, tais constatações conduzem à inevitável conclusão de
que as irregularidades listadas são incapazes de macular o sólido
resultado apresentado nas contas sob análise.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração) verificar
a natureza da conduta praticada e o seu grau de reprovabilidade à luz
dos princípios que informam a atuação daqueles que se relacionam
com a Administração Pública ou que manejam recursos públicos.”
Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente
público, seja na seara política, seja na vida funcional ou mesmo na
preservação de sua honra, tenho adotado como premissa de atuação
judicante a cautela absoluta e como alicerce dos julgamentos a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
apreciação de pareceres prévios. E é justamente este conceito que
destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe
competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a
economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade
e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles
decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.”
Da análise detida dos autos, pude verificar: (i) a confirmação de
inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário; (ii)
que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de
correção, portanto são elas sanáveis; (iii) que a ênfase dada a gestão
fiscal merece destaque e por isso os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade devem ser observados nesse julgamento.
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas
ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma rede
hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente,
de princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios ganha
cada vez maior relevância para os que, no exercício das funções
de controle, encontram neles a fonte finalística de compreensão do
conjunto das normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de
Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a
sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na primeira metade
do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa
da boa ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse
do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal
reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade.
Lembrando uma velha figura de retórica cunhada por Fritz Fleiner,
dizia-se que a Administração Pública não poderia utilizar um canhão
para abater um pequeno alvo. De lá para cá, o tema proporcionalidade
sofre grande evolução, tendo a doutrina e a jurisprudência, ainda
em tempos recentes, cunhado alguns parâmetros para que, no caso
concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de
certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos três
subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste da
proporcionalidade:
1. Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz exige
relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados
pela lei ou ato administrativo.

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

Página 41
2. Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
3. Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A cláusula
da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento de
que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo, ainda
assim, desproporcionais em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.
Ademais, o debate sobre o que é proporcional não surge do
pensamento contemporâneo, pelo contrário, nos leva à antiguidade.
Segundo Aristóteles, “O que é o justo? O proporcional. o injusto é o
que viola a proporção. Desse modo, um dos termos torna-se grande
demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na
prática porque o homem que age injustamente tem excesso e o que
é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom.
Nos autos ora sob análise, a meu ver, o fim é a publicação de
um Parecer resultante de um julgamento justo, equilibrado e
impulsionado pela supremacia do interesse público. E o meio é a
decisão aplicada em termos quantitativos (intensidade), qualitativos
(qualidade) e probabilísticos (certeza).
Nesse sentido, as irregularidades encontradas servem de critério
para que a intensidade da decisão tenha correspondência com
o grau de reprovabilidade da conduta do Gestor e do potencial
ofensivo delas.
V – DECISÃO
Por todo o exposto, as irregularidades apontadas no exercício de
2006 não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da
Lei de Responsabilidade Fiscal, qualificados como macroeconômicos,
financeiros e orçamentários.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual
demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe:
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívida consolidada e mobiliária, operações de créditos, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos
a Pagar”. Importante, também, salientar que tais irregularidades
não resultaram em dano ao erário.
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 29,
inciso V, da Resolução nº 261/20037, divergindo do entendimento
do Relator, da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público
Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I – Por todo o exposto, pelo conhecimento do recurso, e no mérito,
pelo provimento total.
II – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, as quais, conforme
já fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer os
objetivos centrais da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Balanço Financeiro apresenta saldo financeiro do exercício anterior
divergente do saldo financeiro evidenciado no Balanço financeiro do
exercício anterior.
Movimentação significativa através da conta “devedores diversos”
sem nota explicativa .
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através da conta denominada “Despesa a regularizar” .
Existência da conta denominada “Despesas a regularizar” que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006.
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes.
Anexos da PCA divergem quanto à movimentação e saldo da dívida
ativa.
III - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Município de CARIACICA, exercício de 2006, sob
a responsabilidade do Sr. HELDER IGNACIO SALOMÃO, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012;
IV – Sejam encaminhadas ao atual gestor, as seguintes
DETERMINAÇÕES, que deverão ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.6 (Resolução CFC Nº.
1.133/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados.
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Cumpra as disposições contidas na Lei 4.320/64 no que tange a
organização dos serviços contábeis constantes do Art. 85 e à
demonstração das execuções orçamentária e extra orçamentária
definidas no Art.103;
Dê-se ciência às partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3935/2008,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e sete
de janeiro de dois mil e quinze, por maioria, nos termos do voto
vencedor do Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração, dando-lhe
provimento total;
2. Manter as seguintes irregularidades, as quais não foram capazes
de comprometer os objetivos centrais da Lei de Responsabilidade
Fiscal:
Balanço Financeiro apresenta saldo financeiro do exercício anterior
divergente do saldo financeiro evidenciado no Balanço financeiro do
exercício anterior.
Movimentação significativa através da conta “devedores diversos”
sem nota explicativa .
Registro de pagamento de valores de forma extra-orçamentária
através da conta denominada “Despesa a regularizar” .
Existência da conta denominada “Despesas a regularizar” que se
mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios,
tendo, inclusive, recebido incremento no exercício de 2006.
Conciliação bancária apresenta dados inconsistentes.
Anexos da PCA divergem quanto à movimentação e saldo da dívida
ativa
3. Reformular o Parecer Prévio TC-080/2008, no sentido de emitir
Parecer Prévio pela aprovação com ressalva das contas do Município
de Cariacica, referentes ao exercício de 2006, sob a responsabilidade
do Sr. Helder Ignácio Salomão, com fundamento no artigo 80, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Cariacica
que:
4.1. Cumpra as disposições contidas na NBC T 16.6 (Resolução CFC
Nº. 1.133/08), sobretudo, naquilo que versa sobre ajustes contábeis
decorrentes de exercícios encerrados;
4.2. Cumpra as disposições contidas na Lei 4.320/64 no que tange
a organização dos serviços contábeis constantes do Art. 85 e à
demonstração das execuções orçamentária e extra orçamentária
definidas no Art.103;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou pelo provimento parcial do recurso, mantendo a rejeição
das contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges, no exercício da Presidência, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
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, 27 de janeiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER PRÉVIO TC-009/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5424/2010 (APENSO: TC-1971/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VAVÁQUA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - HÉLIO HUMBERTO LIMA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008 PREFEITO: HÉLIO HUMBERTO LIMA - CONTAS IRREGULARES
- PARECER PELA REJEIÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
- CONHECER - PROVIMENTO -REFORMULAR PARECER PRÉVIO
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- APROVAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Trata de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Hélio
Humberto Lima, Ex-Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua, exercício
de 2008, irresignado com o teor do Parecer Prévio TC-021/2010
de fls. 925/928, prolatado nos autos do processo TC 1971/2009 –
Prestação de Contas Anual – Exercício de 2008, que recomendou
ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Senhor Hélio
Humberto Lima.
Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral de Controle
Externo para a devida instrução. Considerando, porém que os autos
tratam-se de matéria contábil foram encaminhados à 6ª Secretaria
de Controle Externo.
Encaminhados os autos a 6ª SCE, por meio de Manifestação Contábil
de Recurso nº 334/2012 de fls. 35/14, assim se posicionou:
“DA CONCLUSÃO:
De todo o exposto, concluímos, quanto ao aspecto técnico contábil,
que o recorrente justificou adequadamente as irregularidades
apontadas no Parecer Prévio TC-021/2010 que recomendou
ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA apresentadas por HELIO
HUMBERTO LIMA, referente ao exercício financeiro de 2008.
Ante o exposto somos pelo PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO,
seguindo o presente caderno processual para as considerações do
setor competente na forma regimental.”
Encaminhados os autos a 8ª SCE, através da Instrução Técnica de
Recurso nº 125/2014 de fls. 398/401, assim concluiu:
“Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e,
quanto ao mérito, no que diz respeito às razões apresentadas quanto
aos aspectos técnicos-contábeis somos pelo PROVIMENTO TOTAL,
nos termos da Manifestação Contábil de Recurso nº MCR 35/2014
(fls. 386/396) exarada peal 6ª Secretaria de Controle Externo”.
Nos termos regimentais, o MPC por meio do Parecer nº 5319/2014 à
fl. 404, acompanhou na íntegra a manifestação técnica.
É o relatório.
VOTO
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Hélio
Humberto Lima, Ex-Prefeito Municipal de Atílio Vivacqua, irresignado
com o teor do Parecer Prévio TC-021/2010, prolatado nos autos
do processo TC-1971/09, que tata de Prestação de Contas Anual
no exercício de 2008, que recomendou ao Chefe do Legislativo a
rejeição das contas do Recorrente.
1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS:
Na análise da admissibilidade do recurso, verifico que o Recorrente
é capaz, possui interesse e legitimidade processual, o que torna
cabível o presente recurso.
Ademais, o Recorrente foi notificado do Parecer Prévio prolatado
em 03/05/2010 e o Recurso de Reconsideração foi interposto em
02/06/2010. O presente Recurso é, portanto, tempestivo.
Com efeito, a Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, assim
dispunha acerca do prazo do Recurso de Reconsideração, verbis:
”Art. 81. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo,
será apreciado por quem houver proferido o voto vencedor na
decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e
poderá ser formulado uma só vez, por escrito, pelo responsável, ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados na forma prevista nesta lei.”
Por sua vez, acerca do termo a quo para a contagem dos prazos no
âmbito desta Corte de Contas, prescrevia o art. 72 da LC nº 32/93:
“Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar contam-se da
data da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contra-fé,
devidamente certificada.”
Por fim, é imperioso assinalar que os artigos 183 e 184 do RITCEES
preveem in litteris:
“Art. 183. Na contagem dos prazos, salvo disposição legal em
contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Art. 184. Os prazos referidos neste Regimento que se iniciarem ou
vencerem nos sábados, domingos e feriados serão prorrogados até
o primeiro dia útil subseqüente.”
Diante do exposto, conheço do presente Recurso de Reconsideração,
eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame
de mérito.
2. DO MÉRITO DO RECURSO:
Os argumentos elencados pelo Recorrente dizem respeito à matéria
eminentemente contábil, sendo os presentes autos encaminhados
à 6ª Secretaria de Controle Externo para análise das questões
contábeis levantadas em sede recursal.
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A 6ª Secretaria de Controle Externo analisando os argumentos
da Recorrente manifestou-se, por meio da Manifestação Contábil
de Recurso nº 35/2014, fls. 386/396 favoravelmente às razões
aventadas pelo Recorrente quanto às irregularidades mantidas em
sede do Parecer Prévio TC-021/2010, dando conta de:
1- Divergência no Resultado Patrimonial;
2- Divergência entre o Balanço Orçamentário, a relação de créditos
suplementares e o Balanço Analítico Contábil;
3- Remuneração dos Profissionais do magistério em desacordo com
o estipulado pela Constituição Federal.
Concluiu a 6ª Secretaria de Controle Externo, que o Recorrente
justificou adequadamente as irregularidades apontadas, que
culminaram na rejeição de suas contas, aduzindo, portanto, pelo
provimento total do recurso interposto.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando na íntegra o corpo técnico e o
Ministério Público Especial de Contas VOTO, pelo CONHECIMENTO
do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, dar-lhe
TOTAL PROVIMENTO, no sentido de reformar o Parecer Prévio TC021/2010, para recomendar ao atual Chefe do Legislativo Municipal
a Aprovação das contas do Senhor Helio Humberto Lima, Ex-Prefeito
Municipal de Atílio Vivacqua, exercício 2008.
Notifique-se o recorrente.
Após o trânsito em julgado, encaminhe o Parecer Prévio ao
Legislativo Municipal nos moldes do artigo 129 do RITCEES.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5424/2010,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia três de
fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer o presente
Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento,
reformulando-se o Parecer Prévio TC-021/2010, a fim de afastar
as irregularidades apontadas e, com fundamento no artigo 80,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012, recomendar ao Legislativo
Municipal de Atílio Viváqua, a aprovação das contas referentes ao
exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Hélio Humberto
Lima, arquivando-se os presentes autos, após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio
Manoel Nader Borges 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, 3 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral das Sessões
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1010/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3084/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) REGULAR - QUITAÇÃO - 2) RECOMENDAÇÕES MONITORAMENTO - 3) ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, relativa ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor José Elias do
Nascimento Marçal.
Na Análise Inicial de Conformidade AIC n. 24/2014 (f. 3/10),
a área técnica constatou que o responsável encaminhou todos
os documentos obrigatórios, mas não informou quais arquivos
considerados dispensáveis deixaram de ser remetidos.
Desse modo, a área sugeriu que seja feita RECOMENDAÇÃO ao
atual gestor, para que, nas futuras prestações, relacione, no sumário
de documentos constante da mensagem de encaminhamento, os
itens com entrega não obrigatória, conforme determina o parágrafo
único do art. 13 da Instrução Normativa n. 28/2013:
Art. 13 As tomadas e prestações de contas anuais encaminhadas ao
Tribunal de Contas, reguladas por esta Instrução Normativa, devem
ser compostas pelas peças e documentos relacionados nos Anexos
1 a 10, organizados sequencialmente de acordo com a ordem
disposta nos respectivos anexos e nos formatos neles especificados.
Parágrafo único. Inexistindo obrigatoriedade de entrega de um
ou mais documentos relacionados nos anexos que integram esta
Instrução Normativa, o responsável pelo envio da prestação de
contas deverá indicar, no sumário de documentos que integra a
mensagem de encaminhamento, o(s) item(ns) que está desobrigado.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo competente elaborou
o Relatório Técnico Contábil RTC n. 280/2014 (f. 14/31),
concluindo que a prestação de contas anual encontra-se regular,
sob o aspecto técnico-contábil.
Sugeriu, entretanto, RECOMENDAÇÃO para que, nas futuras
prestações, o responsável encaminhe os arquivos 36-DEMAAT-01 e
36-DEMAAT-02, tanto para o Fundo Financeiro quanto para o Fundo
Previdenciário, a fim de comprovar a realização da avaliação atuarial
em ambos os fundos, segundo prevê o art. 1º, inciso I, da Lei n.
9717/1998:
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser
organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados
os seguintes critérios:
I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço
utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do
plano de custeio e benefícios;
Com base na análise contábil, o Núcleo de Estudos e Análise
Conclusiva – NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva n.
7810/2014 (f. 33/34), opinando pela regularidade da Prestação
de Contas, com quitação ao gestor, além da Recomendação
proposta no RTC n. 280/2014.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, em Parecer da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (f. 37/38),
acompanhou, integralmente, a Instrução Conclusiva, acrescentando
a necessidade de MONITORAMENTO da Recomendação e de se
informar ao gestor a possibilidade de incidência de multa, em caso
de descumprimento, nos termos do art. 135, inciso IV e § 1º, da Lei
Orgânica.
É o Relatório.
Considerando que a prestação anual não apresentou vícios capazes
de comprometer a gestão contábil, entendo que as Contas devem
ser julgadas regulares, com as RECOMENDAÇÕES propostas na AIC
n. 24/2014 e no RTC n. 280/2014.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, relativa ao
exercício de 2013, dando-se quitação ao responsável, senhor José
Elias do Nascimento Marçal.
VOTO, ainda, para que seja feita RECOMENDAÇÃO ao atual
gestor, sujeita ao MONITORAMENTO deste Tribunal, para que, na
prestação de contas referente ao exercício de 2014, sob pena de
multa:
1. relacione, no sumário de documentos constante da mensagem de
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encaminhamento, os itens com entrega não obrigatória, conforme
determina o parágrafo único do art. 13 da Instrução Normativa n.
28/2013;
2. encaminhe os arquivos 36-DEMAAT-01 e 36-DEMAAT-02, tanto
para o Fundo Financeiro quanto para o Fundo Previdenciário, a
fim de comprovar a realização da avaliação atuarial em ambos os
fundos, segundo prevê o art. 1º, inciso I, da Lei n. 9717/1998.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3084/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito
de novembro de dois mil e quatorze, à unanimidade, nos termos
do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM,
relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. José
Elias do Nascimento Marçal, dando-lhe a devida quitação;
2. Expedir ao atual gestor do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo - IPAJM as seguintes recomendações,
que deverão ser objeto de monitoramento, para que na prestação
de contas referente ao exercício de 2014, sob pena de multa:
2.1 Relacione, no sumário de documentos constante da mensagem
de encaminhamento, os itens com entrega não obrigatória, conforme
determina o parágrafo único do artigo 13 da Instrução Normativa nº
28/2013;
2.2 Encaminhe os arquivos 36-DEMAAT-01 e 36-DEMAAT-02, tanto
para o Fundo Financeiro quanto para o Fundo Previdenciário, a
fim de comprovar a realização da avaliação atuarial em ambos os
fundos, segundo prevê o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.717/1998;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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 JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-088/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO   - TC-2814/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL    - CELSO RUELA ALBINO
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - REGULAR- QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
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MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Mucurici do exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade do senhor Celso Ruela Albino.
A Prestação de Contas foi encaminhada, tempestivamente, ao TCEES
em 01 de abril de 2013, por meio do oficio N° 010/2012, portanto,
em conformidade com o determinado no art. 139 da Resolução TC
nº 261/2013.
Em seguida os autos foram levados a 4ª Secretaria de Controle
Externo que elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 418/2014
[fls. 44/51], pautando-se na verificação dos demonstrativos
contábeis, concluindo pela regularidade da Prestação de Contas do
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, relativa ao exercício de 2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 9917/2014, [fls.
57/58], o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
corrobora com a RTC 418/2014 concluindo nos seguintes termos:
4 CONCLUSÃO
Procedendo à análise da presente, sob o aspecto técnico-contábil
e o disposto na legislação pertinente, constatamos que as contas
encontram-se consistentes.
Face ao apresentado, opinamos no sentido de que as contas
referentes ao Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, exercício
de 2012, sob responsabilidade do senhor Celso Ruela Albino,
sejam julgadas REGULARES, com fulcro no art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012.
Vitória, 04 de dezembro de 2014.
Roberval Misquita Muoio
Auditor de Controle Externo
Matrícula 202.927
Contador
CRC MG – 060309/O-5 T- ES
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, opina por meio do Parecer PPJC 5866/2014 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 Saúde de Mucurici, relativa ao exercício financeiro de
2012, sob a responsabilidade dos acima citados, 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.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2814/2013,
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 quinze, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor Celso Ruela
Albino, 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 a Conselheira em substituição Márcia
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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
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-119/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO   - TC-4984/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - IPRESI
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - ROSEMERI DO ROSÁRIO DEPIZZOL
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 - PCA do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibiraçu (IPRESI)
do exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da senhora
Rosemeri do Rosário Depizzol – Diretora Presidente.
A Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES, por meio do
oficio OF.IPRESI / Nº 0.018/2013 e autuada em 01 de abril de 2013,
protocolo sob o número 3882, portanto, em conformidade com o
determinado no art. 139 da Resolução TC 261/2013.
Em seguida os autos foram levados a 4ª Secretaria de Controle
Externo que elaborou Relatório Técnico Contábil RTC 119/2014 (fls.
119/123), pautando-se na verificação dos demonstrativos contábeis,
concluindo pela regularidade da Prestação de Contas do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibiracu - IPRESI,
relativa ao exercício de 2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2927/2014, às fls.
125/127, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, corrobora com a RTC 119/2014 concluindo nos seguintes
termos:
“3. CONCLUSÃO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos às contas da senhora Rosemeri do Rosário Depizzol –
Presidente, no exercício 2012, frente ao Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais de Ibiraçu - IPRESI, o Relatório
Técnico Contábil RTC 119/2014 conclui pela regularidade das contas
quanto aos demonstrativos contábeis encaminhados.
3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV1, da Res TC nº 261/2013, conclui-se
opinando por julgar REGULARES as contas da senhora Rosemeri do
Rosário Depizzol – Presidente, frente ao Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais de Ibiraçu - IPRESI, exercício
de 2012, na forma do inciso I2 do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação a responsável, nos termos do art.
853 do mesmo diploma legal.
Vitória, 25 de Abril de 2014.
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040
Auditora de Controle Externo
Coordenadora do NEC
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, conforme Parecer PPJC 2109/2014, às fls 129,
o Excelentíssimo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva - ITC
2927/2014, 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
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Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas,
referentes ao exercício de 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 Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibiraçu - IPRESI,
relativa ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da
senhora Rosemeri do Rosário Depizzol – Diretora Presidente, nos
termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dandose quitação a 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-4984/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Ibiraçu - IPRESI, referente ao
exercício de 2012, sob a responsabilidade da Senhora Rosemeri do
Rosário Depizzol, Diretora-Presidente, dando-lhe a devida quitação,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e a Conselheira convocada
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, 25 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
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-120/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3238/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
ASSUNTO
-RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – 1º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL     - JAILTON SOARES RIBEIRO
EMENTA:
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2014 - 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 1º Bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Água Doce do
Norte.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 340/2014 opinando pela notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
1100/2014 (fl.04), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação No 1497/2014 (fl.10). Em
atendimento ao Termo de Notificação, foi protocolizado sob o nº
11909/2014 (fl.13/16) com a informação de que o gestor notificado
não atuava mais como Prefeito do Município de Água Doce do Norte
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e, em seguida os autos encaminhados à 5ª Secretaria de Controle
Externo para que confirme a alteração do responsável, bem como a
situação do jurisdicionado frente às obrigações relativas à Resolução
TC 219/2010 (fl.74).
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão
– RCO No 302/2014 (fl.76), constatou que os dados alusivos ao 1º
bimestre de 2014 foram encaminhados, atendendo assim ao Termo
de Notificação acima referido. Por via de consequência, propôs o
arquivamento do Processo TC 3238/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
5470/2014 (fl 88), 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 302/2014 e no Parecer do PPJC 5470/2014.
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da
Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3238/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, em atendimento ao disposto no artigo 428, III, “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 a Conselheira convocada
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, 25 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
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-029/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2319/2009 (APENSO: TC-2320/2009)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO
VIVACQUA
ASSUNTO - DENÚNCIA (CONTRATO Nº. 382/2005)
DENUNCIANTE     - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM DESFAVOR DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA (CONTRATO Nº. 382/2005)
- CANCELAR PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de Denúncia sobre possíveis irregularidades
relativas à construção de 120 (cento e vinte) unidades habitacionais
(casas populares) mediante Convênio entre a Prefeitura Municipal de
Atílio Vivácqua e a Caixa Econômica Federal (Contrato nº 382/2005).
Na Manifestação Técnica Preliminar MTP n° 704/2014 (fls. 327/331)
e Apêndice fls. 332/334, 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
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deliberações, foi concluída da seguinte maneira:
[...]
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. 338, o MPEC por meio do Parecer PPJC 5302/2014, 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-2319/2009,
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, 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-030/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-702/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO     - DENÚNCIA
DENUNCIANTE     - IDENTIDADE PRESERVADA
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
EMENTA:DENÚNCIA
EM
DESFAVOR
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO - CANCELAR PROGRAMAÇÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de Denúncia sobre possíveis irregularidades
relativas aos gastos efetuados pelo Município de Fundão relativos
aos recursos provenientes dos royalties do petróleo.
Na Manifestação Técnica Preliminar MTP n° 650/2014 (fls. 432/436),
e Apêndice (fls. 437/439) 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:
[...]
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
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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.
Encaminhados os autos ao Ministério Especial de Contas, este, por
meio do Parecer PPJC 5331/2014, 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 do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-702/2010,
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, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator e 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-031/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-949/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL - UBALDO MARTINS DE SOUZA
EMENTA:TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIO DE
2012) - 1) REJEITAR AS ALEGAÇÕES DO RESPONSÁVEL
- INDEFERIR PRORROGAÇÃO DE PRAZO E A ADOÇÃO DE
MEDIDAS POR PARTE DO CORPO TÉCNICO DESTE TRIBUNAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DOS FATOS - 2) APLICAR PENA DE
MULTA - 3) NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, realizada pela
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, em atendimento a
determinação expedida por este Tribunal de Contas, materializada
por meio do Acórdão TC-456/2013, de 27 de agosto de 2013,
proferido nos autos do processo TC-1.787/2013, dando conta de
indícios de irregularidades ocorridas na gestão anterior, em especial
no período compreendido entre 05/04/2012 a 31/12/2012, quais
sejam:
1. Ocorrência de contratações irregulares de pessoal sem o devido
concurso público;
2. Gastos com pessoal acima do limite previsto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
3. Contratação de assessoria jurídica, por dispensa de licitação,
em valor superior a R$100.000,00 (cem mil reais), sendo que o
município dispõe de servidores que exercem esse cargo;
4. Consumo abusivo e sem controle de combustíveis, sobretudo no
período eleitoral (julho a setembro);
5. Processos licitatórios viciados, com visível intenção de burlar a
Lei 8.666/93;
6. Ausência de controle, justificativas e prestação de contas na
concessão de diárias e adiantamentos;
7. Descumprimento de Convênios com o Estado, como o Projeto
Incluir, com demissão de parte das equipes, sem pagamento de
direitos trabalhistas – os quais, por força do Convênio, já haviam
sido recebidos pelo Município;
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8. Não localização do relatório enviado ao Legislativo Municipal
e Estadual sobre aplicação dos recursos dos Royalties em
Novembro/2012, conforme prevê a Lei 8.308/2006;
9. Despesas realizadas sem empenho prévio;
10. Dívidas com o INSS, referente a GRPS cujos valores não foram
recolhidos;
11. Designação de membros e presidente da CPL em desacordo com
a Lei 8.666/93;
12. Sucateamento brutal da frota municipal
Quando da remessa da instauração da TCE por parte da Prefeitura,
a unidade técnica concluiu que a mesma não atendia todos os
requisitos quanto a sua formalização e propôs o seu retorno a
origem para complementação (art. 10 da IN TC-08/2008), conforme
termos da Decisão TC-2152/2014 – Primeira Câmara, de 09/04/2014
(fls.3847), fixando o prazo de 30 dias para que a autoridade
competente adotasse as providências saneadoras (fls. 3833/3.841),
passando a instruí-la com os seguintes elementos exigidos pelo art.
9º da Instrução Normativa TC-08/2008:
1) Ficha de qualificação do responsável (inciso I);
2) Demonstrativo financeiro do débito, caso existente (inciso III);
3) Relatório da comissão instituída nos termos do art. 5º da
Instrução Normativa, indicando, de forma circunstanciada, o
motivo determinante da instauração da tomada de contas, os fatos
apurados, as normas legais e regulamentares desrespeitadas, os
respectivos responsáveis e as providências que devem ser adotadas
pela autoridade competente para resguardar o Erário (inciso IV);
4) Cópia do relatório da comissão de sindicância ou de inquérito, se
for o caso (inciso V);
5) Cópia das notificações de cobrança expedidas ao responsável,
acompanhadas de Aviso de Recebimento ou qualquer outra forma
que assegure a certeza da ciência do interessado (inciso VI);
6) Manifestação do responsável pelo órgão de controle interno
ou equivalente, acompanhada do respectivo relatório, abordando os
seguintes quesitos (inciso VIII):
a) adequada apuração dos fatos, indicando as normas ou
regulamentos infringidos;
b) correta identificação do responsável;
c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente
recolhidas;
7) Pronunciamento do ordenador de despesa ou de autoridade
por ele delegada (inciso IX);
8) Outras peças que permitam ajuizamento acerca da
responsabilidade ou não pelo prejuízo verificado (inciso X).
Posteriormente, a pedido do interessado, este prazo foi prorrogado
por duas ocasiões, por mais 45 dias (Decisão Monocrática
537/2014, de 09/06/2014) e por mais 30 dias (Decisão Monocrática
1345/2014), restando até 07/11/2014 o prazo peremptório para
o atendimento da determinação deste Tribunal.
Neste contexto, o responsável encaminha nova solicitação, no sentido
de que este Tribunal disponibilize profissionais para o deslinde da
tomada de contas especial, alegando que não possuem estrutura
jurídica hábil para confecção da aludida auditoria (fls. 4031/4032).
Instada a se pronunciar a Secretaria Geral das Sessões informou,
em 28 de novembro de 2014, que o prazo para cumprimento da
última decisão exarada por este Plenário - Decisão 1345/2014, teria
expirado em 07/11/2014, contados a partir do dia 08/10/2014 (fls.
4044).
Ato contínuo, a 4ª Controladoria Técnica, através da Manifestação
Técnica Preliminar 900/2014 (fls. 4045/4050), encaminhou a
seguinte proposta:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
Preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de disponibilização
de profissionais deste Tribunal para a realização de auditoria
na tomada de contas especial instituída, por meio da Portaria nº
0144/2013, de 21.11.2012;
Pela NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte,
Senhor UBALDO MARTINS DE SOUZA ou quem substituí-lo, para
que proceda à Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria nº
0144/2013, com prazo improrrogável de 90 dias para conclusão e
remessa ao Tribunal, na forma prevista na Instrução Normativa nº
32/2014 deste Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária e
demais sanções cabíveis no caso de descumprimento;
Pela aplicação de MULTA ao senhor UBALDO MARTINS DE SOUZA,
Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, tendo em vista o
descumprimento da Decisão Monocrática Preliminar Decisão nº
2.152/2014 – Primeira Câmara, deste Tribunal, com base no artigo
1º, inciso XXXII, c/c art. 135, inciso IV, da Lei Complementar
621/2012 e art. 389, IV do RITCEES;
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Com fundamento no art. 15 da Instrução Normativa TC-32/2014,
determinar o retorno dos autos à origem para a complementação
da Tomada de Contas Especial, observando os termos alinhavados
nesta manifestação técnica, instruídos com os elementos mínimos
preconizados pelo art. 13 da mesma Instrução, em especial quanto a
apuração da ocorrência (ou não) de dano ao erário e a identificação
dos responsáveis;
Cientificar a autoridade que o TCE-ES, por meio da unidade técnica
competente, encontra-se a disposição para esclarecimentos e
orientações que se fizerem necessárias para o deslinde e saneamento
das impropriedades na formalização da Tomada de Contas Especial;
Acolhida a proposição, a promoção de encaminhamento de cópia
desta instrução ao responsável.
À Secretaria Geral de Controle Externo, propondo a remessa dos
autos ao Relator.
É o relatório. Passo à análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Em síntese, a Tomada de Contas foi determinada em decorrência
de solicitação de auditoria extraordinária autuada neste Tribunal de
Contas sobre a forma de Denúncia, baseada em informações prestadas
pelo Senhor Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, Ubaldo
Martins de Souza, por meio do Ofício nº 012/2013 (protocolizado em
17.02.2014), na qual foram apontadas irregularidades em diversas
áreas daquela Prefeitura, ocorridas na gestão anterior, inclusive, na
contratação de assessoria, cujo montante despendido ultrapassaria
o valor de R$100.000,00 no exercício.
Inicialmente, verifico que não prosperam os argumentos trazidos
à colação pelo gestor notificado, para efeito de cumprimento da
decisão deste Tribunal, pois em que pese a alegação de inexistir
no quadro de pessoal daquele município servidores habilitados para
a apuração em questão, através da Portaria nº 144/2013, de 21
de novembro de 2013 (fls. 21/22), o Prefeito já teria nomeado a
comissão para apuração dos fatos, na qual consta a designação dos
servidores – Srª Maria do Socorro da Costa Dias (Coordenadora);
Srª Sônia Maria Pimentel Carvalho e Sr. Rogério Poeys dos Santos
Júnior (Membros).
Importa registrar que o responsável - Sr. Ubaldo Martins, após
a instauração da tomada de contas especial, com a nomeação
da respectiva comissão, solicitou a prorrogação do prazo para
complementação dos trabalhos por duas ocasiões, 45 dias, conforme
Decisão Monocrática 537/2014, de 09/06/2014 (fls. 3855/3856),
e mais 30 dias, determinada através da Decisão Monocrática
1345/2014, de 27/08/2014 (fls. 3963), todavia, passados quase
6 meses da primeira determinação encaminha novo pedido de
prorrogação de prazo para complementação exigida pelo Tribunal,
sob a alegação de inexistência de pessoal qualificado na área jurídica
para tal apuração, bem como pela impossibilidade legal de contratar
assessoria técnica para desenvolver o trabalho de auditoria.
Ademais, não há determinação legal que obrigue a composição da
comissão de TCE ser exclusivamente por servidores da área jurídica,
muito ao contrário, recomenda-se a composição multidisciplinar,
tendo em vista a diversidade de assuntos abordados. Vislumbro como
incoerentes as alegações encartadas pelo gestor, se constituindo,
inclusive, fase já ultrapassada, em decorrência da designação dos
servidores para tal feito.
Cabe registrar que consta na última Decisão Plenária – Decisão
TC 1345/2014, a ressalva de que não mais poderia ser concedida
prorrogação do prazo, inclusive, com o alerta sobre a possibilidade
de aplicação de multa, acaso não fosse atendida, nos termos dos
arts. 135, § 2º da LC 621/12 e 391 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Nessa linha, verifico que o prazo fixado até 07/11/2014 é considerado
peremptório, uma vez que o parágrafo único do art. 10 da citada
Instrução Normativa TC 08/2008 determina uma prorrogação de 45
dias para complementação da TCE, podendo este ser prorrogado por
mais uma única vez até igual período, senão vejamos:
Art. 10 - A ausência de quaisquer dos elementos indicados no artigo
anterior, que não puder ser suprida internamente pelas unidades
técnicas do Tribunal de Contas, ensejará o retorno dos autos à
origem para sua complementação.
Parágrafo único – A complementação será efetuada no prazo de
até 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogada uma única
vez, por até igual período, mediante pedido justificado e tempestivo,
a critério do Conselheiro-Relator em decisão monocrática.
Nesta situação, verifico que não há justificativas plausíveis para
o requerimento em questão, nem mesmo amparo legal para
a concessão de novo prazo de prorrogação, hipóteses que se
configuram em desobediência à Decisão deste Tribunal, nos termos
do art. 135, inciso IV c/c o art. 1º, inciso XXXII da LC 621/12
impondo ao gestor em comento – Sr. Ubaldo Martins, a aplicação
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de multa.
Ademais, há de se destacar a reconhecida ilegitimidade do
requerente para a iniciativa de auditoria ou inspeções realizada por
este Tribunal de Contas (art.71, V da Constituição Estadual e art.1º,
VII e art. 92 da LC 621/2012), o que impõe a negativa no pedido
de disponibilização de profissionais deste Tribunal para a realização
de auditoria na tomada de contas especial instituída, por meio da
Portaria nº 0144/2013, de 21.11.2012.
Por derradeiro, importa ressaltar a solidariedade da autoridade
supracitada, uma vez que sua omissão quanto à apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos
do art. 83, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, o revela
como co-responsável.
Deste modo, e desde já alertando ao presente gestor que deve
obedecer aos termos da IN 08/2008, alterados pela edição da IN TC
32/2014, de 04 de novembro último, entendo pelo encaminhamento
de nova notificação do prefeito – Sr. Ubaldo Martins, para efeito
de apuração dos fatos, com a devida individualização da conduta
do agente e nexo de causalidade entre este e as irregularidades
apontadas, com o demonstrativo que comprove a efetiva
recomposição do erário.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, em consonância com a área técnica, VOTO, no
seguinte sentido:
1) Rejeitar as alegações do responsável, indeferindo a prorrogação
do prazo e a adoção de medidas por parte do corpo técnico deste
Tribunal para apuração dos fatos, na forma da fundamentação
encartada neste voto;
2) Aplicar ao responsável a multa de 3.000 VRTE, pelo
descumprimento da Decisão Plenária, nos termos do art. 135, inciso
IV c/c o art. 1º, inciso XXXII da LC 621/12;
3) Notificar o atual gestor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte, na forma do artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar nº
621/12, para que adote as providências necessárias à apuração do
dano e identificação dos responsáveis, bem como pela cobrança do
débito, no prazo improrrogável de 90 dias.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-949/2014,
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, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Rejeitar as alegações do responsável, indeferindo a
prorrogação do prazo e a adoção de medidas por parte do corpo
técnico deste Tribunal para apuração dos fatos, na forma da
fundamentação encartada no voto do Relator;
2. Aplicar ao responsável a multa no valor de R$ 8.061,30
(oito mil e sessenta e um reais e trinta centavos), pelo
descumprimento da Decisão Plenária, nos termos do art. 135, inciso
IV c/c o art. 1º, inciso XXXII da LC 621/12;
3. Notificar o atual gestor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Norte, na forma do artigo 1º, inciso XVI, da Lei Complementar
621de 08/03/2012, para que adote as providências necessárias à
apuração do dano e identificação dos responsáveis, bem como pela
cobrança do débito, no prazo improrrogável de 90 dias.
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
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:
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Segunda-feira, 23 de março de 2015
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-073/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-8505/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS - ADEMAR SCHNEIDER E MARCELO RIGO
MAGNAGO
EMENTA:REPRESENTAÇÃO
EM
FACE
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARANA – CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Representação ofertada com pedido de provimento
cautelar, referente à Concorrência no 001/2014, realizado pela
Prefeitura Municipal de Itarana, tendo por objeto a contratação de
empresa especializada para pavimentação e drenagem de ruas.
Determinei a notificação dos responsáveis para que no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias se manifestassem a respeito do
pedido cautelar e para enviarem cópia integral do processo licitatório,
conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 1571/2014, fls. 111
dos autos.
Os notificados apresentaram, conjuntamente, esclarecimentos às
fls. 117/122, acrescida de documentação de suporte às fls. 123/572.
Para análise da defesa, os autos foram remetidos ao Núcleo de
Cautelares, no entanto, considerando que o assunto versado seria
atinente à matéria de competência do Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas, encaminhou os autos a esse núcleo, conforme se verifica
às fls. 575, cuja análise resultou na elaboração da Manifestação
Técnica Preliminar 735/2014 (fls. 576/608).
Por sua vez, Núcleo de Cautelares opinou pela concessão da medida
cautelar, nos termos da MTP 752/2014 (fls. 610/615).
No dia 16/10/2014 o Município de Itarana revogou a Concorrência
Pública 01/2014 (fl. 616), mas, simultaneamente com o aviso de
revogação, a Administração publicou novo Edital de Concorrência
02/2014 com o mesmo objeto (fls. 617).
Dessa forma, encaminhei novamente os autos ao Núcleo de
Cautelares para análise, que elaborou a Manifestação Técnica
Preliminar MTP 779/2014 (fls. 618/619), com proposta de nova
notificação dos responsáveis, desta vez indicando as justificativas da
revogação do Edital de Concorrência 01/2014 e o encaminhamento
de novo Edital de Concorrência Pública 02/2014, a fim de verificar se
as irregularidades apontadas na primeira licitação, através da MTP
735/2014 e MTP 752/2014, teriam sido agora saneadas.
Assim, determinei nova notificação dos responsáveis, conforme
Decisão Monocrática Preliminar DECM 1811/2014 (fls. 620/621) e
os Termos de Notificação nº 2466 e 2467/2014 (fls. 622/623).
Por fim, o prefeito municipal de Itarana encaminhou a esta Corte de
Contas o OF. PMI/GP/Nº 606/2014, acompanhado de documentação
de suporte (fls. 628/637), no qual relata a revogação do Edital de
Concorrência nº 001/2014.
Além
disso,
os
responsáveis
notificados
apresentaram,
conjuntamente, as justificativas e documentos insertos às fls.
640/681, cuja análise procedida pelo Núcleo de Engenharia e Obras
Públicas resultou na elaboração da Instrução de Engenharia e
Conclusiva IEC 33/2014 (fls. 684/691), que assim concluiu:
5 –CONCLUSÃO
Considerando o acima exposto, entendemos que o edital de
Concorrência nº 002/2014 veio a atender as recomendações
expressas na MTP 735/2014 e, por conseguinte, estão sanados os
questionamentos trazidos na Representação inicial, no tocante à
área de engenharia.
Na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC para análise e
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, que se deu através da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC n.º 9919/2014 (fls. 693/697),
da forma que ora transcrevo:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1.
Por todo o exposto e com base nos artigos 307, § 6 e 310,
II da Resolução 261/2013, sugere-se a extinção do processo sem
resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto,
com o consequente arquivamento dos autos.
3.3 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno).
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Instada a se pronunciar o Ministério Público de Contas manifestouse de acordo com os termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
n.º 9919/2014, às fls. 693/697.
É o relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Na presente Representação, foi requerida a suspensão cautelar
do procedimento licitatório, sob o argumento de existência de
supostas ilegalidades no edital de Concorrência Pública 001/2014
do Município de Itarana, relativas às exigências de qualificação
técnico operacional, técnico profissional e de cadastro prévio de
fornecedores.
Notificados, os representados prestaram informações, tendo, ao
final, alegado que providenciaram a REVOGAÇÃO do edital combatido
e publicaram novo edital - Concorrência nº 002/2014 – escoimado
das exigências consideradas impróprias.
Ao analisar os motivos da revogação, bem como os termos do novo
edital de concorrência (Concorrência Pública 002/2014) o Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas, por meio da MTP 33/2014 (fls. 684/691),
entendeu que os esclarecimentos prestados pelos responsáveis e as
alterações trazidas no edital de Concorrência Pública nº 002/2014
atenderam às recomendações expressas na MTP 735/2014, sanando
os questionamentos trazidos na Representação inicial.
Nessa linha, considerando o que dispõem o artigo 307, § 6º da
Resolução TC 261/2013, bem como o art. 310, inciso II do mesmo
diploma legal, considerando, ainda, a revogação da licitação
eivada de vícios (Concorrência Pública 01/2014) e os termos
da nova licitação que foi publicada com a exclusão das cláusulas
consideradas ilegais, conforme relato dos engenheiros deste Tribunal
que analisaram detidamente o edital que remanesce, entendo que
o caso se subsume em perda superveniente do objeto impugnado,
hipótese que merece a extinção do feito sem julgamento do mérito,
nos termos regimentais já apontados.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, em consonância com a área técnica e com o MPEC,
VOTO, para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
Seja considerado extinto o processo sem resolução do mérito, em
virtude da perda superveniente do objeto, com base nos artigos
307, § 6 e 310, II da Resolução 261/2013;
Seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser
proferida conforme preconiza o art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013;
Após os trâmites legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8505/2014,
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, à unanimidade, extinguir
o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a perda
superveniente do objeto, com base nos artigos 307, §6º, e 310,
inciso II, do Regimento Interno, arquivando-se os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e 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
Relator
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-074/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3273/2012
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
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FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente expediente (fls. 01/05) de denúncia protocolizada
nesta Corte de Contas em 29/05/2012 em face do Ex-Prefeito
Municipal de Fundão, Sr. Claydson Pimentel Rodrigues, noticiando
irregularidades na licitação realizada pela municipalidade sob a
modalidade Carta Convite nº 001/2011.
A Carta Convite nº 001/2011 (fls. 33/93) possuía como objeto a
“reforma das dependências da Câmara Municipal de Fundão, com
fornecimento de mão-de-obra e materiais” cuja abertura foi dia
23/12/2011. O valor total, de acordo com a Planilha de Orçamento
e Custos (fls. 71/75), foi de R$ 58.803,55 (cinquenta e oito mil
oitocentos e três reais e cinquenta e cinco centavos).
Dos documentos colacionados pela denunciante, consta que a
licitação foi homologada e o objeto da licitação foi adjudicado à
empresa Construtora Timbui Ltda – Me (fls. 225) em 29/12/2011.
O contrato foi assinado pelo valor de R$ 56.512,08 (cinquenta e
seis mil quinhentos e doze reais e oito centavos) pelo período de 90
(noventa) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Início
de Serviços que se deu em 06/01/2012 (fls. 235).
Por meio do Primeiro Termo Aditivo (fls. 287/289) foi repactuado
o preço em R$ 20.518,71 (vinte mil quinhentos e dezoito reais e
setenta e um centavos) em virtude do acréscimo de serviços (fls.
287/289).
Encaminhados os autos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
– NEO, este se manifestou por meio da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 659/2014 (fls. 314/318) pela dispensa de realização
dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes
a obras e serviços de engenharia, determinando o arquivamento
do processo, tendo em vista o volume de processos (109) com as
seguintes características: “o longo tempo decorrido da ocorrência
dos fatos, a não realização dos procedimentos essenciais de auditoria
e a inexistência de notificações/citações de qualquer agente público
com relação aos fatos suscitados”.
Por fim, ressalta que “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”.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas, por meio do
Parecer PPJC 5275/2014 (fls. 325/326) da lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira manifestou-se pelo prosseguimento do feito,
em consonância com os termos legais e regimentais regentes da
matéria, com a indeclinável análise meritória do conteúdo constante
nos presentes autos, tendo em vista que o material acostado a este
caderno processual, bem como a recente data do certame viabilizam
um estudo exauriente acerca da efetiva ocorrência de irregularidades
e apuração quanto aos danos ao erário municipal.
É o relatório. Passo à análise.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que a denúncia apresentada refere-se a fatos ocorridos
no ano de 2011, com vistas a narrar indicativos de irregularidades
ocorridas no Processo Licitatório, modalidade Convite 01/2011
levado a efeito pela Câmara Municipal de Fundão, com o objetivo de
contratação de empresa para realizar reformas nas dependências do
prédio da Câmara Municipal.
Ocorre que, a área técnica verificou que a não realização dos
procedimentos essenciais de auditoria e a inexistência de
notificações/citações de qualquer agente público com relação aos
fatos suscitados, prejudicou a análise dos fatos.
Desse modo, entendo que as justificativas apresentadas para
o arquivamento do presente processo condizem com o caso dos
autos, posto que se trata de análise de irregularidades referentes
ao exercício de 2011, cuja licitação foi homologada e o objeto da
licitação foi adjudicado à empresa (fls. 225) em 29/12/2011.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento do NEO e
divergindo do teor do Parecer do MPEC, voto pelo arquivamento do
feito.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
acompanhando integralmente o entendimento da área
técnica e divergindo do entendimento do Ministério Público
Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da denúncia, com o consequente
ARQUIVAMENTO dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3273/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
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dia quatro de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, não
conhecer da presente denúncia, arquivando-se os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e 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
Relator
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-075/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-11203/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– 4º BIMESTRE/2014
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA:
RELATÓRIO
RESUMIDO
DE
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – 4º 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 4º bimestre do exercício de 2014 da Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 311/2014 (fls.
12), a área técnica verificou que o Município de Rio Novo do Sul
apresentou o arquivo referente à Prestação de Contas Bimestral
do 4º 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 Luciano Vieira
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-11203/2014,
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, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Regimento
Interno, 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. 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
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
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Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-089/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-5262/2014
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEIS - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES E ALMIR LIMA
BARROS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E
2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão do envio da Prestação de Contas
Bimestral referente aos 1º e 2º bimestres de 2014 da Prefeitura
Municipal de Atílio Vivacqua.
No Relatório Conclusivo de Omissão - RCO n° 356/2014 (fls.
18), a 6ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados
referentes aos 1º e 2º bimestres de 2014 foram encaminhados e
homologados, tendo cumprido o Termo de Notificação n° 2425/2014
(fls. 08), sugerindo o arquivamento dos autos e sendo acompanhado
pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Diante do exposto, acompanhando a Área Técnica e o Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do
presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução
TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5262/2014,
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 quinze, arquivar os presentes autos,
com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira 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-170/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3622/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
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MESES 13 E 14 DE 2013
RESPONSÁVEL - PAULO FERNANDO MIGNONE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013) – SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Retorna ao Plenário, os autos de omissão no envio da Prestação
de Contas bimestral, Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Muniz
Freire, referente ao 6° Bimestre e aos meses 13 e 14 do exercício
financeiro de 2013.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elabora Relatório Conclusivo
de Omissão - RCO 307/2014, fls. 15, confirmou que os dados
das omissões em epígrafe foram enviados em 28/04, 06/06,
13/06 e 16/07/2014, atendendo ao Termo de Notificação N°
1017/2014, estando o jurisdicionado em conformidade com a
Resolução 247/2012, sugerindo o seu arquivamento.
O Ministério Público de Contas através de Parecer da lavra do
Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, fls. 22, acompanhou “a
percuciente analise levada a efeito” pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico
e do Ministério Publico de Contas e VOTO pelo arquivamento do
processo conforme o dispositivo do artigo 330, IV da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3622/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de março de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 04 de março de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-171/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3384/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2012)
RESPONSÁVEL - ELIDÉIA ROCHA GUIMARÃES VIEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012) - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Irupi, referente ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade da Sra. Elidéia Rocha
Guimarães Vieira, Secretária Municipal de Saúde a época.
Após análise da documentação juntada aos autos, a 3ª Secretaria
de Controle Externo em seu Relatório Técnico Contábil – RTC nº
190/2014, fls. 70/75, constatou que a Prestação de Contas Anual
apresentava indícios de irregularidades, sugerindo ao final a Citação
da responsável para que apresentasse suas justificativas.
A 3ª Secretaria de Controle Externo elabora o Relatório Técnico
Contábil RTC nº 190/2014, fls. 70/75, ressaltando os seguintes
aspectos e irregularidade :
ASPECTOS :
- A Prestação de Contas Anual do exercício anterior, 2011,
(Processo TC 2229/2012) foi julgada regular pelo Plenário deste
TCEES, por meio do Acórdão TC 631/2013.
- A Prestação de Contas Anual (PCA), exercício de 2012, foi
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encaminhada por meio de Ofício/GP/069/2012, sendo
protocolizada neste Tribunal de Contas em 01/04/2013, sob o nº
003994 (fl. 01), cumprindo, portanto, o prazo estipulado no art.
126, § 1º da Resolução TCEES 182/02.
- A Lei Municipal 682/2011 – Lei Orçamentária Anual do
Município de Irupi para o exercício de 2012 (Proc. TC 998/2012),
fixou a Despesa relativa ao Fundo Municipal de Saúde em R$
5.460.060,00; sendo que, durante o exercício, foram procedidas
alterações através de Créditos Adicionais, alterando este valor
para R$ 6.159.110,00.
- Confrontando-se a despesa autorizada ( R$ 6.159.110,00 )
com a despesa realizada ( R$ 6.005.163,47 ), constata-se que
houve uma economia orçamentária de R$ 153.946,53.
- O Fundo Municipal apresentou saldo de disponibilidades
financeiras para o exercício de 2013 de R$ 90.481,74.
- As variações patrimoniais apresentaram um resultado
patrimonial positivo acumulado de R$ 516.428,88.
- O Balanço Patrimonial apresentou também um superávit
financeiro ( Ativo Financeiro R$ 91.934,08 – Passivo Financeiro R$
18.439,50 ) da ordem de R$ 73.494,58.
IRREGULARIDADES :
Conclui o respectivo relatório sugerindo a citação da responsável
em função do seguinte indício de irregularidade:
Abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de
recursos disponíveis (item 3.1.1)
Base legal: artigo 167, inciso V da Constituição Federal de 1988;
artigo 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal; artigos 43 e 85
da Lei Federal 4320/64; artigo 127, inciso V da Resolução TCEES nº
182/2002.
Por conseguinte foi elaborada a ITI nº 555/2014, fls. 76, nos
termos do RTC retromencionado.
Devidamente citada conforme Decisão Monocrática Preliminar
DECM 637/14, fls. 78/79, a responsável juntou tempestiva
justificativa/documentação, fls. 86/88.
Após, foram os autos encaminhados a 3ª Secretaria de Controle
Externo que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
214/2014, que assim conclui:
3 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Fundo
Municipal de Saúde de Irupi – Exercício de 2012, formalizada de
acordo com a Resolução TC 182/02 e alterações posteriores.
Considerando o saneamento dos indicativos de irregularidades
apontados no RTC 190/2014, opina-se no sentido de julgar
REGULARES as contas do exercício de 20xx, sob a responsabilidade
da Senhora Elidéia Rocha Guimarães Vieira, conforme dispõem
o inciso I, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 161,
do Regimento Interno. Por conseguinte, opina-se no sentido de dar
QUITAÇÃO PLENA aos responsáveis, de acordo com o art. 85, da
Lei Complementar 621/2012 e com o parágrafo único, art. 161, do
Regimento Interno.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas através da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 9902/2014, fls. 99/100, à vista
das conclusões técnicas expressas no ICC retromencionada, conclui
pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de
Irupi, na forma do inciso I do artigo 84, da Lei Complementar nº
621/2012, dando plena quitação a responsável, nos termos do
artigo 85 do mesmo diploma legal.
O Douto Ministério Público de Contas, através do parecer PPJC
5801/2014, fl. 102, da lavra do Eminente Procurador Luiz Henrique
Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo com a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 9902/2014.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o Relatório.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SEM INDICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS
DISPONÍVEIS. REGULAR. QUITAÇÃO.
VOTO
Ante o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o
entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério
Público de Contas, VOTO por considerar REGULAR as contas da
senhora Elidéia Rocha Guimarães Vieira – Secretária Municipal
de Saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Irupi, no exercício
de 2012, na forma do inciso I do artigo 84, da Lei Complementar nº
621/2012, dando-lhe a devida quitação, na forma do artigo 85 da
Lei Complementar 621/2012.
Posteriormente, sejam os autos devidamente arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3384/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
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de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quatro de março de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Irupi relativas
ao exercício de 2012, de responsabilidade da Senhora Elidéia Rocha
Guimarães Vieira, dando-se, pois, regular quitação à responsável
e, sendo assim, arquivar os presentes autos, após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 04 de março de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-133/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-5163/2010 (APENSO: TC-3116/2010)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - DAVID RIBEIRO PIMENTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2009 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO PARA
DAVID RIBEIRO PIMENTA – 2) QUITAÇÃO PARA MARIA
STELLA PINOTTI DE ALMEIDA – 3) DETERMINAÇÃO – 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano –
COMDUSA (em liquidação), referente ao exercício financeiro de
2009, sob a responsabilidade dos Senhores Sérgio Flores de Oliveira
(falecido), no período de 01/01 a 17/10/2009, e David Ribeiro
Pimenta, no período de 11/11 a 31/12/2009.
A 1ª Controladoria Técnica, levando em consideração a análise feita
no Relatório Técnico Contábil RTC 066/2010, fls. 100/116, sugeriu
através da Instrução Técnica Inicial ITI 693/2011, fls. 136/145,
notificar a Sra. Maria Stela Pinotti de Almeida (liquidante do período
compreendido entre 11/11 a 31/12/2009), para encaminhar os
documentos indicados na ITI mencionada, bem como citar o Sr.
David Ribeiro Pimenta, para esclarecer inconsistências também
apontadas na mesma ITI. Cabe ressaltar que, durante o trâmite
do presente feito, sobreveio o falecimento do Sr. Sérgio Flores de
Oliveira, ocorrido em 17/10/2009.
Os responsáveis apresentaram tempestivamente suas justificativas,
as quais foram acostadas aos autos às fls. 161/187 e 190/192.
Em seguida, o feito foi encaminhado à área técnica para a devida
instrução.
A defesa encaminhada pelos responsáveis foi analisada pela 1ª
Controladoria Técnica, por meio da Instrução Contábil Conclusiva
ICC 344/2012, fls. 231/258 mais documentos, e posteriormente,
recebeu no NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 9412/2014, fls. 265/299, que ao
final assim se manifestou:
CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
1.
Após a análise dos fatos constantes
dos presentes autos, relativos às contas do senhor David Ribeiro
Pimenta, liquidante à frente da Companhia de Melhoramentos e
Desenvolvimento Urbano – COMDUSA:
1.
Os demonstrativos contábeis e
financeiros evidenciaram as seguintes impropriedade de natureza
formal, não grave e que não represente dano injustificado ao erário:
1.1.1. Ausência de pagamento e de provimento contábil de conta
representativa das Obrigações trabalhistas (item 2.1 do RTC e 3.3
da ICC 344/2012 e 1.2.1 da ITC);
1.1.2. Ajustes de exercícios anteriores; ausência de notas
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explicativas e e documentação comprobatório que gerou o registro
contábil (item IV.1.3.1 do RTC e 3.4 da ICC e 1.2.2 da ITC);
1.1.3. Ausência de registro das Subvenções econômicas na
Demonstração de resultado do exercício (item VI.2.2.1 do RTC,
Item 2.3 da ITI 693/2011 e 1.2.3.
2. Com relação ao Processo TC 3116/2010, que trata do Relatório
de Auditoria RA-O 31/2011, relata-se que não houve citação uma
vez que houve opinamento técnico (MTC 132/2011), acompanhado
pelo Plenário (Decisão Preliminar TC 608/2011) no sentido de
que as irregularidades apontadas pela equipe de auditoria fossem
afastadas.
3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo
único, inciso II, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
3.1. Julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor David
Ribeiro Pimenta, Liquidante, frente à Companhia de Melhoramentos
e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA, em liquidação, no período
de 11 de novembro a 31 de dezembro, no exercício de 2009, na
forma do inciso II3 do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo
diploma legal, tendo em vista que as irregularidades detectadas
são formais, não graves, não tendo provocado dano de natureza
pecuniária ao erário do município.
4. Com fulcro no art. 864, da LC n° 621/2012, opina-se pela
DETERMINAÇÃO ao liquidante atual da Companhia de Melhoramentos
e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA para que:
4.1. Proceda a abertura de procedimento administrativo para apurar
as divergências registradas entre os saldos finais de 2008 e os
iniciais de 2009, devendo informar a esta E. Corte de Contas do
resultado da apuração, em prazo a ser estipulado.
4.2. Tome as providencias administrativas para garantir a
contabilização das subvenção econômica conforme determinam as
Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, como determina o
art. 177 da Lei 6.404/76
Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público Especial
de Contas, onde recebeu o Parecer 5691/2014, fls. 302/303, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que se
manifestou de acordo com a ITC 9412/2014, no sentido de que as
contas do Sr. David Ribeiro Pimenta, responsável pela Companhia de
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA, exercício
de 2009, sejam consideradas regulares com ressalvas, dando-se
quitação ao responsável, nos termos previstos pela LC 621/2012.
É o relatório.
VOTO
TC – 5163/2010
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da Companhia
de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA (em
liquidação), referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
dos senhores Sérgio Flores de Oliveira (falecido), e David Ribeiro
Pimenta.
A documentação relativa às contas foi encaminhada a esta Corte
de Contas pela Sra. Maria Stela Pinotti de Almeida – Liquidante,
sendo protocolizada em 28/05/2010, portanto, dentro do prazo
regimental, conforme a Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Importa ressaltar que, no decurso do exercício de 2009, ocorreu o
falecimento do Sr. Sérgio Flores de Oliveira, em 17/10/2009.
Em apenso aos presentes autos, encontra-se o TC-3116/2010,
relativo à Auditoria Ordinária da COMDUSA, exercício de 2009, que
foi instruído com o Relatório de Auditoria Ordinária Nº RA-O 31/2011
(fls.08/18 do TC-3116/10), tendo sido as supostas irregularidades
registradas na Instrução Técnica Inicial ITI 304/2011 (fl. 164/166
do TC-3116/10). Entretanto, em razão do óbito do responsável, era
impossível o chamamento do Sr. Sérgio Flores de Oliveira aos autos
para a realização do contraditório, e o Sr. David Ribeiro Pimenta
foi nomeado liquidante da COMDUSA, respondendo pelos atos de
gestão praticados a partir de 11/11 até 31/12/2009, quando ocorre o
encerramento do exercício de 2009. Posteriormente, através da MTC
132/2011 (destes autos, TC-5163/10), houve opinamento técnico,
acompanhado pelo Plenário (Decisão Preliminar TC-608/2011), no
sentido de que as irregularidades apontadas pela equipe de auditoria
fossem afastadas e que a ITI 304/2011 (do TC-3116/2010) fosse
desconsiderada.
Sugerida a notificação da Sra. Maria Stela Pinotti de Almeida,
para apresentação de documentos, e citação do Sr. David Ribeiro
Pimenta, para esclarecimento de inconsistências apontadas na
Instrução Técnica Inicial ITI 693/2011, fls. 136/145, foram ambos os
responsáveis, respectivamente, notificado, e citado, apresentando
tempestivamente suas justificativas e documentações.
No compulsar dos autos, ultrapassada a fase contestatória,
respeitando o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, verifica-se que a defesa apresentada foi analisada
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conclusivamente, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC
344/2012, que analisou os indicativos de irregularidades da seguinte
maneira:
Ausência de autenticidade, publicação e prova de arquivamento
no registro competente da Ata da Assembleia-Geral Ordinária e
Extraordinária, que tomou as contas dos Administradores e votou
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 2009;
Balanço Patrimonial;
Ausência de pagamento e de provimento contábil de conta
representativa das obrigações trabalhistas;
Ajustes de exercícios anteriores;
Ausência de registro das Subvenções econômicas da Demonstração
de resultado do exercício;
Divergência contábil entre os repasses concedidos (SEGER) e
recebidos (COMDUSA);
Os itens 1, 2, 3, 5 e 6 tiveram afastadas as supostas irregularidades
inicialmente apontadas. Considerando-se que, somente permaneceu
como irregular o item 4. Ajustes de exercícios anteriores, que não se
constitui em impropriedade de natureza grave, que possa contaminar
a integralidade das contas, concluiu a 1ª Controladoria Técnica,
pela regularidade com ressalva das presentes contas, dandose a devida quitação ao responsável (liquidante), sugerindo-lhe
aprimorar os controles atinentes à contabilização da conta de Ajuste
de exercícios anteriores, quando houver necessidade de se corrigir
erros provenientes de lançamentos contábeis indevidos e que não
mais sejam passíveis de correção através de estorno e retificação
em função do encerramento do exercício social. Recomenda, ainda,
observação quanto ao procedimento contábil devido a ser utilizado
futuramente para fins de corrigir saldos patrimoniais reconhecidos
e contabilizados indevidamente, após o encerramento do exercício
social.
Com relação à Sra. Maria Stela Pinotti de Almeida, tendo em vista
ao atendimento ao Termo de Notificação nº 1086/2011, sugere,
também, o subscritor da ICC 344/12, lhe seja dada a devida
quitação.
Encaminhado os autos ao NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, para análise conclusiva, o qual se manifestou
por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 9412/2012.
Quanto aos itens 1. Ausência de autenticidade, publicação e prova de
arquivamento no registro competente da Ata da Assembleia-Geral
Ordinária e Extraordinária, que tomou as contas dos Administradores
e votou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
do exercício social encerrado em 2009; e 6. Divergência contábil
entre os repasses concedidos (SEGER) e recebidos (COMDUSA),
o NEC opina da mesma forma que o subscritor da ICC 344/2012,
considerando afastadas as irregularidades. Com relação ao item 4.
Ajustes de exercícios anteriores, também entende que seja mantida
a irregularidade. Entretanto, em relação aos outros itens (2, 3, e 5),
discorda do entendimento da 1ª CT. No item 2. Balanço Patrimonial,
entende que não foi atendida a notificação, ressaltando que a Sra.
Maria Stela Pinotti de Almeida, responsável por atender à notificação,
foi zelosa e tomou medidas na tentativa de atender ao Termo de
Notificação, porém, não obteve êxito. Por esse motivo, sugere à
atual gestão a abertura de procedimento administrativo para apurar
as divergências registradas entre os saldos finais de 2008 e os
iniciais de 2009, devendo este Tribunal ser informado do resultado
da apuração em prazo a ser estipulado. Quanto ao item 3. Ausência
de pagamento e de provimento contábil de conta representativa
das obrigações trabalhistas, discorda do exposto na ICC344/12,
afirmando que, embora no exercício de 2010 tenham sido tomadas
medidas para sanear questões relacionadas ao registrado no Balanço
Patrimonial e o valor pendente de pagamento, as demonstrações
contábeis do exercício de 2009 não refletiam a posição patrimonial
da entidade. No que se refere ao item 5. Ausência de registro
das Subvenções econômicas da Demonstração de resultado do
exercício, opina pela manutenção da irregularidade, uma vez que
a administração atual novamente tomou providências para corrigir
falhas no exercício que lhe compete, entretanto, no exercício em
análise, 2009, em razão dos registros que desobedeciam as normas
vigentes, as demonstrações contábeis evidenciam valores de receita
e de resultado do exercício que não refletem a posição patrimonial
da entidade naquele exercício.
Finalmente, conclui opinando pela regularidade com ressalva
das contas do Sr. David Ribeiro Pimenta, liquidante, responsável
pela COMDUSA (em liquidação), exercício de 2009, dando-lhe a
devida quitação, tendo em vista que as irregularidades detectadas
são formais, não graves, não tendo provocado dano de natureza
pecuniária ao erário do município. Opina, ainda, por determinações
ao liquidante atual, que constam ao final da ITC 9412/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, em seu Parecer 5691/2014,
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da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestase de acordo com o entendimento demonstrado pelo NEC – Instrução
Técnica Conclusiva ITC 9412/2012.
Portanto, considerando que as inconsistências remanescentes não
são suficientes para a reprovação das contas, não se constituindo
em impropriedade de natureza grave, sobretudo por não ter causado
nenhum dano ao erário, e, considerando que, quando uma prestação
de contas apresenta apenas omissão ou impropriedade de natureza
formal, fica esta subordinada ao julgamento da regularidade com
ressalvas, como previsto nas leis orgânicas das diversas Cortes de
Contas existentes no Brasil, no nosso caso, conforme o previsto no
artigo 84, inciso II c/c o art. 86 da Lei Complementar nº 621/2012;
Assim, acompanhando o entendimento proposto pelo NEC –
Instrução Técnica Conclusiva ITC 9412/2012, corroborado pelo
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVA a presente prestação de contas da Companhia
de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA (em
liquidação), referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
do Senhor David Ribeiro Pimenta (liquidante), nos termos do artigo
84, inciso II, c/c o artigo 86, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-lhe a devida QUITAÇÃO.
VOTO, ainda, com relação à Sra. Maria Stella Pinotti de Almeida, que
lhe seja dada a quitação, tendo em vista o envio da documentação
contábil, em resposta ao Termo de Notificação nº 1086/2011.
VOTO, também, com amparo no art. 86 da LC 621/2012, para
que seja DETERMINADO ao atual liquidante da Companhia de
Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA para que:
- Proceda a abertura de procedimento administrativo para apurar as
divergências registradas entre os saldos finais de 2008 e os iniciais
de 2009, devendo informar a esta E. Corte de Contas do resultado
da apuração, em prazo a ser estipulado;
- Tome as providencias administrativas para garantir a contabilização
das subvenção econômica conforme determinam as Normas
Brasileiras de Contabilidade vigentes, como determina o art. 177
da Lei 6.404/76.
Após o trânsito em julgado dos autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5163/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano –
COMDUSA, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade
do Senhor David Ribeiro Pimenta, liquidante à época, dando-lhe a
devida quitação;
2. Dar quitação à Senhora Maria Stella Pinotti de Almeida, tendo em
vista o envio da documentação contábil, em resposta ao Termo de
Notificação nº 1086/2011;
3. Determinar ao atual liquidante da Companhia de Melhoramentos
e Desenvolvimento Urbana – COMDUSA que:
3.1. Proceda a abertura de procedimento administrativo para apurar
as divergências registradas entre os saldos finais de 2008 e os
iniciais de 2009, devendo informar a esta E. Corte de Contas do
resultado da apuração, em prazo a ser estipulado;
3.2. Tome as providências administrativas para garantir a
contabilização da subvenção econômica conforme determinam as
Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, como determina o
art. 177 da Lei 6.404/76;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, 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, 25 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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
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ACÓRDÃO TC-172/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3445/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE
2012)
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ RIBEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO
DE 2012) - 1) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2)
RECOMENDAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Rio Novo do Sul, referente ao exercício financeiro de
2012, sob a responsabilidade do Senhor José Luiz Ribeiro, Presidente
da Câmara.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Técnico
Contábil nº 41/2014 de fls. 41/48 aponta inconsistências sugerindo
a citação do responsável. Através da Instrução Técnica Inicial nº
170//2014 (fl. 60), diante ao que foi apontado, sugeriu a citação
do Sr. José Luiz Ribeiro para apresentar as justificativas necessárias
pertinentes às supostas irregularidades levantadas na análise
contábil.
Conforme o Termo de Citação Nº 606/2014 (fl.63), o responsável
foi devidamente citado, comparecendo com seus esclarecimentos e
demais documentação, os quais foram acostados às fls. 72/78 dos
autos.
Instada a se manifestar a 3ª SCE em Instrução Contábil Conclusiva
nº146/14 (fls. 81/87), conclui pela irregularidade das contas e
aplicação de multa.
Encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC7798/2014,
fls.89/98, manifestou-se nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento
dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão
Fiscal não foram apontados indicativos de irregularidades; que foi
observado o limite máximo de despesas com pessoal, de gastos
totais com subsídios, o limite máximo de gasto total do poder
legislativo, bem como o limite constitucional de gasto individual com
subsídios de vereadores.
5.2 Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidir a seguinte
irregularidade apontada no RTC 41/2014 e analisada na Instrução
Contábil Conclusiva ICC 146/2014:
3.2.1 – gastos com a folha de pagamento indica descumprimento ao
limite constitucional (item 5.3 do RTC 41/2014)
Base legal: Art. 29-A, § 1º, da CRF/88, redação dada pela EC
25/2000
Agente responsável: José Luiz Ribeiro – Presidente da Câmara
5.3 Tendo em vista o que se mostra nos autos e diante do preceituado
no art. 319, §1º, inciso IV, da Res. TC 261/2013, no sentido de que
esta Corte de Contas conclui-se opinando para que:
5.3.1 com amparo no art. 84, III, “c” e “d” Lei Complementar
621/20126, profira julgamento considerando IRREGULARES as
contas do senhor José Luiz Ribeiro frente à Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro, exercício de 2012, tendo em vista a prática de
ato ilegal.
5.3.2 - imposição de multa ao responsável, com amparo no artigo
627 e na forma do artigo 96, inciso II8,, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, vigente à época dos fatos.
O Ministério Público Especial de Contas, através de manifestação de
fls. 101/102, da lavra do Procurador Luciano Vieira, manifesta-se de
acordo com a proposição do NEC, pugnando pela IRREGULARIDADE
das contas da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, referente ao
exercício de 2012, impondo-lhe multa.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Rio Novo do Sul, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. José Luiz Ribeiro, Presidente da Câmara no
referido período.
A documentação relativa ao envio das contas foi protocolizada
nesta Corte de Contas em 27/03/2013, portanto, dentro do
prazo regimental, bem como está composta pelas Demonstrações
Contábeis e demais documentos exigidos pela legislação vigente.
Compulsando os autos, observo que a única irregularidade que
remanesceu nestes autos após a citação decorre de: gastos
com a folha de pagamento indicando descumprimento ao limite
constitucional.
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Noticia a equipe técnica, ao analisar as contas da Câmara de Rio
Novo do Sul, que a despesa com folha de pagamento, incluindo os
subsídios dos vereadores totalizou em R$ 697.698,73 ultrapassando
o limite constitucional que seria de R$ 686.885,57.
Por sua vez, justifica o responsável que os valores referentes ao
pagamento de despesas com licença prêmio e 1/3 de férias deveriam
ter sido deduzidos do montante pelos técnicos deste Tribunal, o
que perfaz um total de despesa com folhas de pagamento de R$
670.852,99 representando 68,36% do valor do duodécimo total de
2012 menor que os 70% - limite previsto constitucionalmente.
Analisando os argumentos trazidos pelo responsável, entendeu a
unidade técnica que a licença prêmio e o 1/3 constitucional não
possuem caráter indenizatório e, sim, compõem a remuneração dos
servidores e devem, portanto, ser computados os valores referentes
às despesas com folha de pagamento.
A princípio registro que a matéria é tormentosa quanto à natureza
indenizatória ou não referente ao 1/3 constitucional dos servidores
públicos, encontrando-se atualmente em apreciação no Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral nos autos do RE
593068 aguardando julgamento frente à incidência ou não de
tributo.
Como registrado na manifestação do então Ministro Relator Joaquim
Barbosa na decisão da Repercussão geral, a questão é de grande
relevância constitucional onde se discute a base de cálculo do tributo
(conceito de remuneração) e os limites para formação de regime
previdenciário levando-se em conta o princípio da solidariedade
e o cálculo atuarial entre o custeio e os benefícios concedidos ao
contribuinte.
Salientando em sua fundamentação que o acordão recorrido
que gerou a decisão de repercussão, registrou duas conclusões
relevantes: 1- Os valores recebidos a título de gratificação
natalina (13º salário), acréscimo de 1/3 sobre a remuneração de
férias e o pagamento de horas extraordinárias e os adicionais de
caráter permanente constituem remuneração logo fazem parte
da base de cálculo da contribuição previdenciária e 2- a ausência
de contraprestações específicas (ausência de benefícios a serem
concedidos) não tornava inválida a tributação dado ao caráter
solidário do sistema previdenciário do servidor público frente ao art.
40 da CF.
Lado outro, também ressaltou que o recorrente fundamenta seu
direito sustentando que de acordo com o artigo 195, §5º da CF, o
tributo é calculado sobre valores que não integrarão os proventos
que serão devidos quando da inatividade sob pena de que, caso
houvesse tributação, configuraria os efeitos do confisco vedado pelo
artigo 150, IV da Carta Magna.
Em relação à licença prêmio, em regra, por ser verba salarial
prevista em lei configura hipótese de incidência do imposto de renda
e da contribuição previdenciária, possuindo natureza remuneratória.
Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o
entendimento da não incidência de imposto de renda, nos termos
do enunciado da Súmula 136: O pagamento de licença-prêmio não
gozada por necessidade do serviço não esta sujeito ao imposto de
renda.
Trata-se, portanto, quando convertida em pecúnia de verba
indenizatória, concedida ao ex-servidor para evitar o enriquecimento
sem causa da administração, inexistindo, ainda, acréscimo
patrimonial.
Igual entendimento é aplicável em relação à contribuição
previdenciária, conforme demonstram a seguinte decisão:
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - INDENIZAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO - NATUREZA
JURÍDICA - NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. 1. As verbas
rescisórias recebidas pelo trabalhador a título de indenização por
férias em pecúnia, licença prêmio não gozada, não representam
acréscimos patrimoniais, por serem de natureza indenizatória, o
que afasta a incidência da contribuição previdenciária. 2. Agravo
regimental não provido.
(STJ, AGA 1181310, Segunda Turma, Relatora ELIANA CALMON, j.
17/08/2010, DJE 26/08/2010)
Feitas estas considerações, quero aqui registrar que, a princípio o
entendimento do jurisdicionado quanto a possível exclusão do 1/3
constitucional na folha de pagamento não revela, ao meu sentir,
descumprimento ao artigo 29-A, §1º da CRF ante a controversa
da natureza jurídica e entendimento doutrinários que levaram ao
STF declarar a relevância para apreciação por meio de Repercussão
Geral.
Cumpre ressaltar que o TCU analisando matéria referente a
ressarcimento ao erário entendeu ser indevida a devolução de
importâncias pagas em virtude de erro escusável de interpretação
de lei gerando a súmula 249, o que trago em analogia ao caso ora
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analisado, no sentido de que a matéria relativa a natureza do 1/3
constitucional não se encontra definitivamente apreciada.
Nesse contexto, diante do princípio da razoabilidade, entendo que,
as contas não poderão ser rejeitas por questão a qual paira dúvida
jurídica ainda não disciplinada pela Corte Constitucional.
Contudo, em relação à licença prêmio não noticia os autos de que o
pagamento tenha sido feito em sede de indenização ou não, isto é,
se estas despesas foram convertidas em pecúnia.
Não obstante estas ponderações, no caso presente, levando em
consideração o computo das despesas referente ao 1/3 constitucional
e licença prêmio, o percentual ultrapassado pelo limite constitucional
importa em 1,57% do total das despesas com folha de pagamento,
sendo 1,53% a título de 1/3 constitucional e 0,04% a título de
licença-prêmio.
Esta Corte de Contas em reiteradas decisões vem aplicando o
princípio da insignificância quando o percentual for ínfimo quando
realizado o cotejo com os demais elementos dos autos, a ponto de
não justificar a gravosa decisão pela rejeição das contas, conforme
esposado no Informativo de Jurisprudência º 01, que ora me permito
a reproduzir:
5. Adoção do princípio da insignificância quanto à aplicação da
receita bruta de impostos no ensino fundamental.
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto em face do Parecer
Prévio 77/2008 no qual esta Corte de Contas recomendou ao poder
legislativo do Município de Linhares a rejeição das contas do Prefeito
Municipal. Dentre outros pontos objetos de recurso, foi analisado
o valor percentual da receita bruta de impostos aplicado no ensino
fundamental, a se dizer 14,93%. Em análise, entendeu o relator
que a exigência mínima de 15% não foi atingida por 0,07%; que o
prejuízo causado ao bem tutelado foi mínimo; e que o agente público
agira de boa-fé. Assim, afastou a tipicidade da conduta aplicando o
princípio da insignificância, trazendo posicionamentos semelhantes
em outros Tribunais. Entendeu o Plenário pelo conhecimento e
provimento do Recurso no sentido de reformular o Parecer Prévio
77/2008 para recomendar a aprovação das contas com ressalva.
Parecer Prévio 81/2014-Plenário, TC 4482/2008, relator Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges, publicado em 1/12/2014.
Diante deste quadrante, penso que a rejeição das contas nesse caso
concreto seria adoção de medida desproporcional por este Tribunal,
tendo em vista a discussão jurídica pendente sobre a matéria,
não obstante tenho entendimento que por cautela e por boa
administração, os gestores devem computar as referidas verbas no
limite de gastos de pagamento até que a controvérsia seja dirimida.
III- CONCLUSÃO:
Ante a todo exposto, divergindo da manifestação técnica e ministerial
VOTO no sentido que de seja julgada REGULAR COM RESSALVA
a presente Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Rio Novo do Sul, relativa ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. José Luiz Ribeiro, nos termos do art. 84, inc.
II, c/c o artigo 86, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO ao responsável.
No entanto, como a matéria em questão ainda não se encontra
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, VOTO, ainda, para que
seja RECOMENDADO ao atual Presidente da Câmara Municipal que
inclua no cômputo das despesas com folha de pagamento as verbas
acima consideradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3445/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de março de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de
Rio Novo do Sul, relativas ao exercício de 2012, de responsabilidade
do Senhor José Luiz Ribeiro, dando-lhe, a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor que inclua no cômputo das despesas
com folha de pagamento as verbas consideradas e analisadas na
fundamentação do voto do Relator;
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, José
Antônio Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 04 de março de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-174/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1745/2014
JURISDICIONADO
- CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO
VIVACQUA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE
2009/2012)
RESPONSÁVEL - CLÁUDIO BERNARDES BAPTISTA
EMENTA:TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EXERCÍCIOS DE
2009/2012) - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial da Câmara
Municipal de Atílio Vivacqua, referente ao recebimento de diárias
no âmbito do legislativo Municipal nos exercícios de 2009 a 2012,
sob a responsabilidade do Senhor Cláudio Bernardes Baptista, exPresidente da Câmara.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, através da Manifestação Técnica
Preliminar nº 754/2014 de fls. 72/74 analisando os documentos
acostados nos autos, observou que consta no Relatório Conclusivo o
pagamento de uma diária sem o devido comprovante de participação
no evento totalizando em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
prosseguindo a Comissão com a cobrança do valor para a devida
quitação.
Em conformidade com o artigo 11, IV da IN nº 08/2008 vigente
na época dos fatos, os autos da tomada de contas será dispensado
quando o valor do dano for igual ou inferior a 2.000 (dois mil) VRTE
caso em que a quitação somente será dada ao responsável mediante
o pagamento ao qual continuará obrigado.
Nesse contexto, sugere o arquivamento dos autos com base no art.
330, inciso IV e art. 461, IV do RITCEES.
Nos termos regimentais o Procurador de Contas Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira por meio de Parecer nº 4401/2014 de fls. 78/79,
acompanhou integralmente a manifestação técnica.
Posteriormente a Câmara Municipal de Atílio Vivacqua através de seu
Presidente, acosta documento protocolado sob o nº 16226 cujo teor
trata de ofício informando a esta Corte de Contas que o responsável
Cláudio Bernardes Baptista promoveu o pagamento do débito no
valor devidamente atualizado de R$ 196,24 (cento e noventa e seis
reais e vinte e quatro centavos), juntando o documento de fl. 88.
Encaminhados os autos para o MPC através de manifestação de fl.
91 registrou a ciência do ofício encaminhado.
Considerando que restou comprovado nos autos que o dano ao
erário foi devidamente ressarcido conforme documento de fl.88;
Considerando o disposto no artigo 460 do RITCEES que assim
dispõe: “Art. 460 – Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal
expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após a
audiência do Ministério Público junto ao Tribunal;
VOTO no sentido que seja arquivado o presente processo com base
no artigo 330, IV e 460 da Resolução TC 621/12, dando a devida
quitação ao Sr. Cláudio Bernardes Batista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1745/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de março de dois mil e quinze, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, consoante disposição do artigo 330, IV e artigo
460 da Resolução TC 621/12, dando-se, pois, a devida quitação
ao Sr. Cláudio Bernardes Batista, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José
Antônio Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 04 de março 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. 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-175/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-434/2013
JURISDICIONADO
FUNDO
DE
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º
BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (5º BIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2012) - MULTA AO SENHOR WEMERSON ROCHA DE
OLIVEIRA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 0434/2013 de omissão no
encaminhamento da prestação de contas relativo ao 5º Bimestre pelo
Fundo Municipal de Educação de Alto Rio Novo, sob responsabilidade
da Senhor Wemerson Rocha de Oliveira.
Em 14/01/2013, a 6ª Controladoria Técnica elaborou a INSTRUÇÃO
TÉCNICA INICIAL – ITI 56/2013 (fl. 01), sugerindo a notificação
do gestor supracitado, face omissão dos dados referentes ao 6º
Bimestre de 2012.
Em 31/01/2013, a Senhora Taelma Eler Guimarães Pavão recebeu
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 0090/2013, conforme AR (fl.06). Em
08/03/2013, o Núcleo de Controle de Documentos - NCD após
consulta ao SISAUDWEB e LRFWEB, verificou que não constava
nenhuma documentação enviada pela Senhora Taelma Eler
Guimarães Pavão, referente ao Termo de Notificação nº 090/2013
(fl.08).
Em 02/04/2013, foi emitido o TERMO DE CITAÇÃO Nº 0462/2013,
onde o mesmo retornou a este Tribunal com o recebimento do AR (fl.
14). Em 10/05/2013, o Núcleo de Controle de Documentos - NCD
após consulta ao SISAUDWEB e LRFWEB, informou que não consta
do Sistema de Controle de Documentos, documentação alguma
enviada pela Senhora Taelma Eler Guimarães Pavão, referente ao
Termo de Citação nº 0462/2013 (fl.16).
Destarte, após análise dos autos, onde o TERMO DE CITAÇÃO DE Nº
0462/20013, foi recebido pessoalmente pela interessada, conforme
fls. 14, na data de 04/04/2013, considerando que o prazo final
venceu em 06/05/2013.
Diante da inércia do responsável, o Plenário deste Tribunal, resolveu
considerar revel, conforme Decisão TC 3808/2013 (fl. 24), tendo em
vista o não atendimento ao Termo de Citação nº 0462/2013.
Logo, a 6ª Secretaria de Controle Externo manifestou-se,
através do Relatório Conclusivo de Omissão nº RCO 98/2013 (fls.
26/27), sugerindo a aplicação de Multa ao responsável, face ao
descumprimento da obrigação e ausência de justificativas.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de
Contas para manifestação (fl. 30), concordando “in totum” com a
proposta da 6ª Secretaria de Controle Externo.
Em 19/03/2014, foi proferido o voto, onde citou o atual Gestor do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização de Alto Rio Novo e aplicou multa a então Gestora
senhora Taelma Eler Guimarães Pavão, fls. 34/36.
Em 21/08/2014, o senhor Wemerson Rocha de Oliveira, recebeu
o Termo de Citação 600/2014, conforme fl. 55 e diante das
informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD fl. 56,
que não consta nenhum documento enviado pelo senhor Wemerson
Rocha de Oliveira, em seguida a Secretaria Geral das Sessões
informou que o prazo referente ao Termo de Citação 600/2014,
venceu em 09/10/2014.
Face ao exposto, voto nos seguintes termos:
Pela CITAÇÃO do atual Gestor do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização de Alto
Rio Novo, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
encaminhe a este Tribunal de Contas a prestação de contas
relativo ao 5º Bimestre/2012 do referido fundo, bem como suas
justificativas para os descumprimentos, sob pena da cominação de
multa, nos termos do art. 1º, XXXII e 135, IX da Lei Complementar
nº 621/2012.
Pela aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com base no art. 1º, XXXII e 135, IX da Lei Complementar nº
621/2012, ao Senhor Wemerson Rocha de Oliveira, gestor a época
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do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização de Alto Rio Novo, tendo em vista, que permaneceu
inerte e deixando de atender a legislação que o obrigava a prestar
contas dos recursos públicos que administrava.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-434/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quatro de março de dois mil e quinze, à unanimidade, aplicar
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Senhor Wemerson
Rocha de Oliveira, gestor, à época, do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério de Alto Rio Novo, tendo em vista a inércia no sentido de
deixar de atender à legislação que o obrigava a prestar contas dos
recursos públicos que administrava, tudo nos exatos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na 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, 04 de março de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-134/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4400/2014
JURISDICIONADO
- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES/2014
RESPONSÁVEL - OSVALDO SGULMARO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na Remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 1º e 2º Bimestres de 2014
(Cidades-Web), do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município
de Alfredo Chaves, em que figura como responsável o Sr. Osvaldo
Sgulmaro.
Regularmente notificado, o Gestor não encaminhou documentação
referente ao Termo de Notificação Nº 1759/2014, conforme consta
na informação da Coordenação do NCD/Arquivo às fls. 09. Mas, por
outro lado, o próprio NCD informa que os dados foram enviados.
A 3ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 10/2015, fls. 13, confirmou que os dados da omissão
em epígrafe foram enviados e, portanto, encontram-se homologados,
sanando a omissão, sugerindo, por fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de acordo com a
proposição da área técnica, por meio do Parecer PPJC 207/2015, fl.
21, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto
Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Incisos III e IV do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4400/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo
em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos,
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com fundamento no art. 330, incisos III e IV do Regimento Interno,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro convocado João Luiz
Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no exercício da
Presidência, Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, 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, 25 de fevereiro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 365/2015
PROCESSO: TC 10871/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Marataízes
ASSUNTO: Representação
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEIS: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal),
Thiago Bonato Carvalhido (Procurador Municipal) e Erimar da Silva
Lesqueves (Secretário Municipal de Saúde )
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação em face do Prefeito de Marataízes,
senhor Robertino Batista da Silva, relativa ao exercício de 2014,
referente à prorrogação irregular de contrato para a construção do
Centro de Tratamento de Toxicômanos.
Em cumprimento à Decisão Monocrática Preliminar DECM 1867/2014
(f. 41-43) o senhor Robertino Batista da Silva foi notificado para
apresentar informações acerca da representação oferecida.
O prazo para apresentação das informações foi prorrogado (f. 5052) e justificativas foram juntadas (f. 60-65).
O Núcleo de Cautelares, por meio da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 35/2015 (f. 67-72), exarou entendimento pelo indeferimento
da medida cautelar em razão da ausência de periculum in mora e
sugeriu que os autos tramitem sob o rito ordinário.
A Decisão Monocrática Preliminar DECM 125/2015 (f. 73-76)
acolheu o entendimento do Núcleo de Cautelares e foi ratificada
pelo Plenário (fl.131).
Assim, os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de Controle
Externo que manifestou-se às fls. 82 – 89, concluindo pela existência
de indício de irregularidade.
Desta forma, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 145/2015
(f. 123-128) que sugeriu a citação dos responsáveis, senhores
Robertino Batista da Silva, Thiago Bonato Carvalhido e Erimar da
Silva Lesqueves.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Inicial ITI 145/2015 apontou o seguinte
indício de irregularidade:
“II.1 – Prorrogação irregular de contrato, ensejando, por
consequência a contratação sem procedimento licitatório.”
Cabe, portanto, o estabelecimento do contraditório e da ampla
defesa, de acordo com o art. 5º, LV da Constituição Federal e as
normas processuais estabelecidas na Lei Orgânica deste Tribunal
de Contas – Lei Complementar 621/2012 – e em seu Regimento
Interno (Resolução nº 261/2013).
3 DISPOSITIVO
Desta forma, de acordo com os dispositivos abaixo indicados da Lei
Complementar n.º 621/2012 , DECIDO:
3.1 Pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis, na forma do art. 56,
II da LC 621/2012, para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
apresentem justificativas conforme suas responsabilidades, bem
como os documentos que entenderem necessários, em relação ao
indício de irregularidade apontado na Instrução Técnica Inicial
ITI 145/2015, como se demonstra seguir:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 23 de março de 2015
RESPONSÁVEIS
subitem/ IRREGULARIDADE
Robertino Batista da
II.1 Prorrogação irregular de contrato,
Silva – Prefeito Municipal ensejando, por consequência a contratação sem
procedimento licitatório.
Thiago Bonato
II.1 Prorrogação irregular de contrato,
Carvalhido – Procurador ensejando, por consequência a contratação sem
Municipal
procedimento licitatório.
II.1 Prorrogação irregular de contrato,
Erimar da Silva
Lesqueves – Secretário ensejando, por consequência a contratação sem
Municipal de Saúde
procedimento licitatório.

3.2 Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer
suas defesas por todos os meios em direito admitidos, e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no
art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno do Tribunal
de Contas, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013;
3.3 Seja reiterada a notificação ao representante da Decisão TC
0394/2015 (f. 131) que ratificou a DECM 125/2015 (indeferimento
da medida cautelar).
Acompanha esta decisão, a ITI 145/2015 da 5ª Secretaria de
Controle Externo.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 19 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 375/2015
Processo: TC 8541/2010
Assunto: Representação
Responsáveis: Robson Rodeios Ltda., LM Ramos ME e outros
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Exercício: 2009
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação implementada pela empresa
PLAY CITY EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, em
virtude de supostas irregularidades nos Convites nºs 001/2009
(Contrato nº 11/2009) e 002/2009 (Contrato nº 012/2009),
realizados pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
relativas ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor
Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito Municipal e outros. Apenso
a estes autos está o Processo TC 926/2011 que cuida de Denúncia
também manejada pela empresa em comento.
A área técnica apontou indícios de irregularidades em sua Instrução
Técnica Inicial ITI 15/2014 (f. 722-746).
Desta forma, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
286/2014, por meio da qual foram determinadas as citações dos
responsáveis (f. 748-754).
A Secretaria-Geral das Sessões informou a este Gabinete (f. 837)
não ter havido sucesso na entrega dos termos de citação destinado
às pessoas jurídicas Robson Rodeios Ltda. (Termo de Citação nº
775/2014) e L.M. Ramos – ME (Termo de Citação nº 776/2014),
nos endereços fornecidos no Sistema da Receita Federal e que não
obteve êxito na tentativa de contato por meio dos telefones que
constam no Sistema da Receita.
Assim, por meio da DECM 1835/2014, os responsáveis foram citados
por meio do Edital de Citação 074/2014 para que no prazo de 30
(trinta) dias encaminhassem as justificativas quanto às possíveis
irregularidades.
Os autos retornaram a este Gabinete com informação da SecretariaGeral das Sessões (f. 930) de que as pessoas jurídicas Robson
Rodeios Ltda e L.M Ramos – ME não encaminharam documentação
referente ao Edital de Citação 074/2014.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Diante do exposto, verifica-se que muito embora tenha sido
oportunizado às pessoas jurídicas Robson Rodeios Ltda e L.M
Ramos – ME o exercício do seu direito constitucional ao contraditório
e à ampla defesa, estas não compareceram aos autos, deixando
transcorrer in albis a totalidade do prazo fixado por aquela decisão
sem que apresentassem alegações de defesa, na forma do art. 56,
II da LC nº 621/2012, configurando sua inércia processual, restando
configurada a revelia.
3 DECISÃO
Desta forma, DECIDO pela REVELIA pessoas jurídicas Robson
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Rodeios Ltda e L.M Ramos – ME, com fulcro no art. 65, da Lei
Complementar Nº. 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013.
À Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução.
Em, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 366/2015
PROCESSO: TC 3094/2013
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2012
UNIDADE TÉCNICA: 6ª Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: Waldeles Cavalcante
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade do senhor Waldeles Cavalcante,
encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do Ofício Nº 006/
CIM – Barra de São Francisco, protocolizado neste Tribunal sob o
número 3688, em 27 de março de 2013.
A 6ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da prestação
de contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
RTC 210/2014 (fls. 252/273) quando constatou indícios de
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 673/2014
(fls. 274/278) com propositura de citação do responsável.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar – DECM 880/2014, foi
citado o senhor Waldeles Calvalcante e notificado o senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira, para que, ambos no prazo de 30 (trinta)
dias apresentassem suas justificativas referentes às ocorrências
indicadas no Relatório Técnico Contábil – RTC 210/2014 e Instrução
Técnica Inicial – ITI 673/2014.
Em atendimento ao determinado na DECM 880/2014, foi
protocolizado documentação neste Tribunal pelos senhores Waldeles
Cavalcante e Luciano Henrique Sordine Pereira sob os nº 13224/2014
e 14851/2014 respectivamente. Após os autos foram encaminhados
à Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução do feito.
Os autos retornaram a este Gabinete contendo nova Instrução
Técnica Inicial – ITI 142/2015 (fl. 324), propondo a citação do
senhor Waldeles Cavalcante para apresentar justificativas referente
ao item 2.4 – Obrigações de Final de Mandato – do RTC 210/2014.
Desta forma, DECIDO:
pela CITAÇÃO do senhor Waldeles Cavalcante, nos termos do
art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III
da Resolução 261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 142/2015, como se
demonstra seguir:
Responsável:
Itens/Subitens: Descrição
Waldeles Cavalcante 2.4
Obrigações de Final de Mandato

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão cópia da Instrução Técnica Inicial ITI Nº
142/2015, da 6ª Secretaria de Controle Externo. Informo, ainda,
que o Relatório Técnico Contábil RTC 210/2014, encontra-se
disponível neste Tribunal de Contas.
À Secretaria-Geral das Sessões, para os impulsos necessários.
Vitória, 19 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 374/2015
PROCESSO: TC 2764/2008 (vol. I a XXVIII)
APENSOS:TC 1176/2008 (RAO FES – vol. I a VI)
TC 4792/2008 (RAO HSL – vol. I e II)
TC 6626/2008 (RAO HINSG – vol. I a VII)
TC 6616/2008 (RAO HRAS – vol. I e II)
TC 6627/2008 (RAO HDDS – vol. I e II)
TC 5201/2008 (RAO HABF)
TC 6617/2008 (RAO HMSA)
JURISDICIONADO: Fundo Estadual de Saúde
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2007
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RESPONSÁVEIS: Rogério Bastos Vieira – Diretor Geral do HINSG
(16/08/07 a 31/12/07) e outros
1 RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de
Saúde do Espírito Santo – FES - relativa ao exercício de 2007.
Em apenso estão os Processos TC 1176/2008 (RAO FES – vol. I
a VI),TC 4792/2008 (RAO HSL – vol. I e II), TC 6626/2008 (RAO
HINSG – vol. I a VII), TC 6616/2008 (RAO HRAS – vol. I e II), TC
6627/2008 (RAO HDDS – vol. I e II), TC 5201/2008 (RAO HABF) e
TC 6617/2008 (RAO HMSA)
Levados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC para a elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, este,
por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 285/2014 (fls.
6385/6390), relativamente ao Processo TC 6626/2008 em apenso,
observa que o senhor Rogério Bastos Vieira – Diretor Geral do
HINSG (16/08/07 a 31/12/07) não foi citado no tocante ao indício
de irregularidade sob sua responsabilidade apontado no item 5.1.6
- Processo 529/07, o qual faz menção à devolução de valores
pagos indevidamente no total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais), equivalente a 969,54 VRTE.
Assim, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1278/2014, de folhas 6415 e 6416 que determinou a citação do
responsável acima mencionado, para que no prazo de 30 dias
apresentasse justificativas e/ou documentos em relação aos indícios
de irregularidades apontados no item 5.1.6 – Processo 529/07,
“c”, da Instrução Técnica Inicial ITI 628/2011, consignando
expressamente a possibilidade de ressarcimento ao erário do valor
equivalente a 969,54 VRTE. (Termo de Citação nº 1727/2014, fls.
6418).
O termo de citação foi recebido e assinado em 04/09/2014, por sua
esposa, senhora Aurea Rosa, identidade nº 269.866 – ES, tendo em
vista o responsável não se encontrar no seu endereço – Folha 6418.
Considerando o disposto no artigo 64, § 1º, inciso I da LC 621/2012,
entendo como válida a citação do senhor Rogério Bastos Vieira.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Diante do exposto, verifica-se que muito embora tenha sido
oportunizado ao senhor Rogério Bastos Vieira o exercício do seu
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, este não
compareceu aos autos, deixando transcorrer in albis a totalidade do
prazo fixado por aquela decisão sem que apresentasse alegações
de defesa e/ou recolhesse a importância devida, na forma do art.
56, III da LC nº 621/2012, configurando sua inércia processual,
restando configurada a revelia.
3 DECISÃO
Desta forma, DECIDO pela REVELIA do senhor Rogério Bastos
Vieira, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar nº. 621/2012
c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo para prosseguimento do feito.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo para prosseguimento do feito.
À Secretaria-Geral de Controle Externo para instrução.
Em 19 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 373/2015
PROCESSO: TC – 2761/2015
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web
PERÍODO ANALISADO: 6° Bimestre e Meses 13 e 14 de 2014
UNIDADE TÉCNICA: 4a Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: Liliana Maria Rezende Bullus
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, por meio do sistema informatizado - Cidades
Web, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, sob a
responsabilidade da Senhora Liliana Maria Rezende Bullus.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial- ITI 333/2015,
fl.01, e com fundamento no artigo 358, I e 359 do RITCE/ES,
aprovado pela resolução TC 261/2013, DECIDO:
Pela Citação da Senhora Liliana Maria Rezende Bullus, para que
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a esta
Corte de Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web
indicado na referida Instrução Técnica Inicial – ITI 333/2015, sob
pena de aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução
Técnica Inicial – ITI 333/2015, elaborada pela 4ª Secretaria de
Controle Externo.
Em, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 378/2015
PROCESSO: TC 2745/2014
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE TÉCNICA: 4ª Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: Pedro José Matias de Araújo
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Baixo Guandu, relativa ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do senhor Pedro José Matias de Araújo,
encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do Ofício Nº
057/2014, protocolizado neste Tribunal sob o número 4671, sendo
autuada, em 23 de abril de 2014.
A 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da prestação
de contas e anexos, por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
60/2015 (fls. 20/45), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 312/2015 (fls. 46) com
propositura de citação do responsável.
Desta forma, DECIDO:
pela CITAÇÃO do agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 312/2015, como se demonstra
seguir:
Responsável Itens/
Subitens
3.3.1
Pedro José
Matias de
Araujo

4.2.1

Irregularidade
Divergência quanto ao saldo para o exercício
seguinte entre o Balanço Financeiro e o Termo
de Verificação das Disponibilidades Financeiras
(TVDF)
Pagamento de subsídio ao Presidente da
Câmara de Vereadores em desacordo com
a Constituição Federal e com a Instrução
Normativa TCEES 026/2010

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão cópia da Instrução Técnica Inicial ITI
Nº 312/2015, da 4ª Secretaria de Controle Externo. Informo,
ainda, que o Relatório Técnico Contábil RTC 60/2015, encontrase disponível neste Tribunal de Contas.
À Secretaria-Geral das Sessões, para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 376/2015
PROCESSO: TC 2736/2014
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de São Mateus
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE TÉCNICA: 4ª Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: Isaías Rosa Oliveira
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de São Mateus, relativa ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do senhor Isaías Rosa Oliveira, encaminhada
a este Tribunal de Contas por meio do Ofício Nº 014/2014,
protocolizado neste Tribunal sob o número 3772, sendo autuada,
em 23 de abril de 2014.
A 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da prestação
de contas e anexos, por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
62/2015 (fls. 94/124), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 345/2015 (fls. 125),
com propositura de citação do responsável.
Desta forma, DECIDO:
pela CITAÇÃO do agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 345/2015, como se demonstra
seguir:
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Segunda-feira, 23 de março de 2015
Responsável Itens/
Subitens
Isaías
3.5.1.1
Rosa de
Oliveira
4.2.1.1

Irregularidade
Divergência entre os recolhimentos de contribuições
previdenciárias dos servidores evidenciados
nas folhas de pagamento e os registrados no
Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo XVII da
Lei 4.320/64)
Pagamento de Subsídio Diferenciado ao
Presidente da Câmara em desacordo ao disposto
constitucionalmente

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão cópia da Instrução Técnica Inicial ITI
Nº 345/2015, da 4ª Secretaria de Controle Externo. Informo,
ainda, que o Relatório Técnico Contábil RTC 62/2015, encontrase disponível neste Tribunal de Contas.
À Secretaria-Geral das Sessões, para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 372/2015
PROCESSO: TC – 2691/2015
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
ASSUNTO: Omissão Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web
PERÍODO ANALISADO: 5° e 6° Bimestre e Meses 13 e 14 de 2014
UNIDADE TÉCNICA: 4a Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: José de Barros Neto
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, por meio do sistema informatizado Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, sob a
responsabilidade do Senhor José de Barros Neto.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial- ITI 334/2015,
fl.01, e, com fundamento no artigo 358, I e 359 do RITCE/ES,
aprovado pela resolução TC 261/2013, DECIDO:
Pela Citação do Senhor José de Barros Neto, para que no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a esta Corte de
Contas a Prestação de Contas Bimestral – Cidades Web indicado
na referida Instrução Técnica Inicial – ITI 334/2015, sob pena de
aplicação de multa.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução
Técnica Inicial – ITI 334/2015, elaborada pela 4ª Secretaria de
Controle Externo.
Em, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 377/2015
PROCESSO: TC 2505/2014
JURISDICIONADO: Polícia Civil do Espírito Santo - PCES
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE TÉCNICA: 2ª Secretaria de Controle Externo
RESPONSÁVEL: Joel Lyrio Júnior
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Polícia Civil do
Espírito Santo, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade
do senhor Joel Lyrio Júnior, encaminhada a este Tribunal de
Contas por meio do Ofício SESP/PC, protocolizado neste Tribunal
sob o número 4404, sendo autuada, em 15 de abril de 2014.
A 2ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da prestação
de contas e anexos, por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
61/2015 (fls. 56/73), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 310/2015 (fls. 74/75),
com propositura de citação do responsável.
Desta forma, DECIDO:
pela CITAÇÃO do agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 310/2015, como se demonstra
seguir:
Responsável
Joel Lyrio
Junior
(Delegado
Chefe)

Subitem do Relatório Técnico Contábil
3.1.1.1. e 3.1.1.2. Recolhimento a maior de contribuições
previdenciárias patronais relativas ao RPPS, em relação aos
valores informados no resumo da folha de pagamento.
(Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 85)
3.5.1.5. Realização de baixas patrimoniais de armamentos
da PCES, sem prévia abertura de processo administrativo
para averiguação das causas da não localização dos bens e
sem autorização do ordenador de despesas.
(Base Legal: Lei Federal 4.320/64, art. 85, e Decreto
Estadual 1.110-R/2002, arts. 78 e 79)

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Acompanha esta decisão cópia da Instrução Técnica Inicial ITI
Nº 310/2015, da 2ª Secretaria de Controle Externo. Informo,
ainda, que o Relatório Técnico Contábil RTC 61/2015, encontrase disponível neste Tribunal de Contas.
À Secretaria-Geral das Sessões, para os impulsos necessários.
Vitória, 20 de março de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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