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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-936/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-5982/2013
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO -FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
INTERESSADO -GUERINO LUIZ ZANON
ADVOGADOS -NÁDIA LORENZONI (OAB/ES Nº 15.419) E LUCAS
SCARAMUSSA (OAB/ES Nº 11.698)
EMENTA: FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES - INTERESSADO: GUERINO LUIZ ZANON - 1) INDEFERIR O PEDIDO -ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1- RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formulado pelo Senhor Guerino Luiz Zanon, ex-prefeito do Município de Linhares, por meio de sua Procuradora Nádia Lorenzoni, (OAB-ES 15.419), com “pedido de ESCLARECIMENTOS e MANIFESTAÇÃO” e que este Tribunal de Contas, em
síntese, certifique e ateste:
“a regularidade dos pagamentos efetuados à CMS feitos durante a
sua gestão, tendo em vista que os valores correspondiam apenas
às parcelas faltantes, não quitadas na gestão anterior e incluídas
em Restos a Pagar”.
“a ausência de qualquer liame subjetivo e causal entre suas condutas como Prefeito Municipal de Linhares no mandato de 2009 a
2012 e a assinatura do contrato entre a Prefeitura e a CMS, que se
deu em janeiro de 2007.”
No intuito de instruir o feito os documentos foram autuados como
“FORNECIMENTO INFORMAÇÕES” e encaminhados à 5ª Secretaria
de Controle Externo.
Às fls. 27/29 consta o Relatório de Solicitação de Informação –
RS-I nº 6/2013 emitido pela 5ª Secretaria de Controle Externo,
que concluiu pela impossibilidade de atendimento do pedido, tendo
em vista que a matéria é objeto de processo ainda não apreciado

por essa Corte de Contas, o que inviabilizaria o pronunciamento de
um juízo prévio sobre o caso concreto, haja vista que o processo, à
época, estava pendente de citação dos responsáveis.
Ato contínuo o então Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner abriu vista ao Ministério Público de Contas observando que o
requerimento objeto dos autos, por tratar-se de pedido de informação, não carecia de autuação.
O Ministério Público de Contas por meio de parecer da lavra do
Eminente Procurador de Contas Luciano Vieira, manifestou-se nos
seguintes termos:
“Pois bem.
Analisando-se o teor do requerimento de fl. 01/08, deveras, denota-se que não tem por objeto o desencadeamento do exercício do
controle externo por esse Tribunal de Contas, na forma do Título IV
da Res. TC n. 261/13.
Trata-se, com efeito, de pedido de informação relativo a processo
em tramitação, cuja resposta encontra-se no leque de atribuições
do Presidente dessa Corte de Contas, o qual não merecia autuação,
consoante art. 248, § 1º, da resolução acima citada.
Quanto aos pedidos mediatos veiculados no requerimento – regularidade dos pagamentos efetuados á CMS e certificação da inexistência de liame subjetivo quanto aos fatos que são imputados ao
requerente no bojo do processo TC n. 6946/2012 - resta prejudicado o seu atendimento, vez que este ainda encontra-se em fase
de instrução.
Tais pedidos, contudo, não atraem a competência do Plenário, haja
vista que a matéria de fundo é investigada nos autos supramencionados e onde derradeiramente aquele órgão se manifestará sobre
que o ora se pleiteia, seguindo-se o rito regimental estabelecido.
Posto isto, oficia o Ministério Público de Contas pelo oferecimento de resposta ao requerente nos termos acima delineados e
posterior arquivamento dos autos, conforme do § 2º do art. 248 da
Res. TC n. 261/13”.
Na Sessão Plenária de 23/06/2015, foi relado e julgado pelo Não
Conhecimento o Processo TC 2381/2014 que cuida de incidente
de suspeição. A exceção de suspeição foi oposta em face deste
Relator pela CMS CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA, com base
no artigo 135 do Código de Processo Civil c/c artigos 289 e 340 do
RITCEES, e desejava o reconhecimento da inviabilização da nossa
atuação nos autos do Processo TC 6946/2012, onde figura como
um dos responsáveis o senhor Guerino Luiz Zanon, motivo pelo
qual somente neste momento trago os presentes autos para julgamento deste Plenário.
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando-se o teor do requerimento de fl. 01/08, denota-se que
não tem por objeto o desencadeamento do exercício do controle
externo por esse Tribunal de Contas, na forma do Título IV da Res.
TC n. 261/13.
Constata-se, após a análise da 5ª Secretaria de Controle Externo,
que o referido requerimento, por se tratar de pedido de informação
relativo a processo em tramitação, não merecia autuação consoante art. 248, § 1º, da resolução TC n. 261/13:
Art. 248. Serão autuados os documentos, de origem interna ou
externa, que exijam tramitação e instrução específicas para deliberação do Tribunal, devendo, para tanto, receber numeração e ser
classificados segundo as naturezas previstas na Lei Orgânica do
Tribunal e em ato normativo próprio.
§ 1º Não serão autuados os documentos quando se tratar de:
I – (...);
II - pedido de informações relativas a processos em tramitação ou
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encerrados que não demandem instrução de unidade competente;
III – (...);
§ 2º Os documentos de que trata o parágrafo anterior, após analisados e tendo sido adotadas as providências cabíveis, serão arquivados, ressalvados os casos em que contiverem informações
essenciais à formação de convencimento para fins de deliberação,
quando, após determinação do Relator, serão juntados aos autos
correspondentes.
Não obstante ressalta-se a impossibilidade de atendimento dos
pedidos mediatos veiculados no requerimento: regularidade
dos pagamentos efetuados à CMS e certificação da inexistência de liame subjetivo quanto aos fatos que são imputados ao requerente - tendo em vista que a matéria é objeto do
processo TC nº 6946/2012 ainda não apreciado por essa Corte de
Contas, o que inviabilizaria o pronunciamento de um juízo prévio
sobre o caso concreto.
Por conseguinte, tendo em vista que o objeto requerido é investigado nos autos supramencionados e que este Tribunal se manifestará oportunamente seguindo-se o rito regimental estabelecido,
conclui-se pelo INDEFERIMENTO do pedido, dando-se ciência
ao requerente.
3 – DISPOSITIVO
Ante o exposto, corroborando com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO.
1. Para que seja encaminhada resposta ao requerente informando-o sobre o INDEFERIMENTO do pedido, tendo em vista que
a matéria é objeto do processo TC nº 6946/2012 ainda não julgado
por essa Corte de Contas, o que inviabilizaria o pronunciamento
de um juízo prévio sobre o caso concreto. Para tanto, que lhe seja
enviada cópia do Relatório de Solicitação de Informação – RS-I nº
6/2013 emitido pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
3.2 Para posterior arquivamento dos autos conforme dispõe o
§ 2º do art. 248 da Res. TC n. 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5982/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Indeferir o pedido, tendo em vista que a matéria é objeto do
Processo TC-6946/2012, ainda não julgado por essa Corte de Contas, o que inviabilizaria o pronunciamento de um juízo prévio sobre
o caso concreto. Para tanto, que lhe seja enviada cópia do Relatório
de Solicitação de Informação – RS-I nº 6/2013 emitido pela 5ª Secretaria de Controle Externo;
2. Arquivar os presentes autos, conforme dispõe o § 2º do art. 248
do Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 07 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-980/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6036/2014
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE SÃO MATEUS
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE 2014
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RESPONSÁVEL -JADIR CARMINATI BACHETI
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º BIMESTRES DE
2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 1º e 2º bimestres,
do exercício de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades Web, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
e Transporte de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor
Jadir Carminati Bacheti.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 929/2014 (fls.01), opinando pela Notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
1117/2014 (fls.04), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
dos dados faltantes – Termo de Notificação Nº 1519/2014 (fls. 05).
As informações foram enviadas, conforme consta às folhas 09/10,
e os autos encaminhados à 4ª Secretaria de Controle Externo para
análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Fabiana Pereira Azevedo Xavier, por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 294/2015 (fls.14), constatou que os dados alusivos ao 1º e 2º bimestres, do exercício de 2014, foram recebidos, atendendo, assim, ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
6036/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
3529/2015 (fls.24), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luiz Henrique Anastácio da Silva, corroborando com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO Nº 294/2015 (fls.14), ante o envio
da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº 294/2015 (fls. 14) e no Parecer PPJC 3529/2015.
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-6036/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
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Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-981/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3962/2015
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VILA VELHA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL -JADER MUTZIG BRUNA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 6° bimestre e meses
13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades
Web, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
de Vila Velha, sob a responsabilidade do senhor Jader Mutzig
Bruna.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 457/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
506/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 781/2015
(fls.05) e Termo de Notificação Nº830/2015 (fls.06). As informações foram enviadas pelo gestor, dia 19 de maio de 2015, protocolo 55693/2015-6, conforme constam às folhas 14/18, 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
246/2015 (fls.22/23), constatou que os dados alusivos ao 6° bimestre e meses 13 e 14 de 2014 foram recebidos atendendo assim
aos Termos de Citação e Notificação acima referidos. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3962/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.27), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº
246/2015 (fls.22/23), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 246/2015 (fls. 22/23) e no Parecer PPJC (fls. 27).
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-3962/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
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Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-982/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3964/2015
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE VILA VELHA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL -ANA EMÍLIA GAZEL JORGE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades
Web, da Secretaria Municipal de Relações Institucionais de
Vila Velha, sob a responsabilidade da senhora Ana Emília Gazel
Jorge.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 456/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação da
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
507/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 780/2015
(fls.05) e Termo de Notificação Nº 829/2015 (fls.06). As informações foram enviadas tempestivamente pelo gestor, dia 14 de
maio de 2015, protocolo 55472/2015-9, conforme consta às folhas
14/19, 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
249/2015 (fls.23/24), constatou que os dados alusivos ao 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2014 foram recebidos atendendo assim
aos Termos de Citação e Notificação acima referidos. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3964/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.28), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 249/2015 (fls.23//24), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 249/2015 (fls. 23/24) e no Parecer PPJC (fls. 28).
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-3964/2015,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-983/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3966/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE VILA VELHA
ASSUNTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ARNALDO BORGO FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de omissão de Prestação de Contas Bimestral PCB, referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de
2014, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha,
no sistema informatizado denominado Cidades Web, sob a responsabilidade do senhor Arnaldo Borgo Filho.
Diante da referida omissão, foi elaborada Nova Instrução Técnica Inicial Nº 545/2015 (fls.10), opinando pela Notificação do
responsável, tendo em vista que houve alteração do responsável
conforme despacho da 5ª Secretaria de Controle Externo, as fls.
07 dos autos.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
577/2015 (fls. 13), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o
envio dos dados faltantes - Termo de Notificação No 887/2015. As
informações foram prestadas (fls. 19/20), e os autos encaminhados
à 5ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo - Silvia de Cássia Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 314/2015 (fls.17/18), constatou que os dados
alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2014,
foram recebidos, atendendo assim, ao Termo de Notificação acima
referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3966/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou mediante Parecer (fls. 22), da lavra do Ilustre
Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão, RCO Nº 314/2015, ante o envio da
Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
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Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica – RCO
Nº 314/2015 - e do Ministério Público Especial de Contas (fls.22),
quanto ao arquivamento.
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-3966/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-984/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3968/2015
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL -JADER MUTZIG BRUNA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades
Web, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha,
sob a responsabilidade do senhor Jader Mutzig Bruna.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 451/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
494/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 755/2015
(fls.05) e Termo de Notificação Nº 804/2015 (fls.06). As informações foram enviadas tempestivamente pelo gestor, dia 19 de
maio de 2015, protocolo 55694/2015-1, conforme consta às folhas
17/21, 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
255/2015 (fls.25/26), constatou que os dados alusivos ao 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2014 foram recebidos atendendo assim
aos Termos de Citação e Notificação acima referidos. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3968/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
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(fls.29), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº
255/2015 (fls.25/26), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 255/2015 (fls. 25/26) e no Parecer PPJC (fls. 29).
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-3968/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-985/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4350/2015
JURISDICIONADO - PROCURADORIA-GERAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral - PCB, referentes ao 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades
Web, da Procuradoria Geral de Vila Velha, sob a responsabilidade do senhor Francisco Cardoso de Almeida Netto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 487/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
537/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 809/2015
(fls.05), e Termo de Notificação Nº 860/2015 (fls. 06). As informações foram enviadas, conforme despacho da Secretaria Geral de
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Controle Externo (fls. 11/12), e os autos encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo – Silvia de Cassia Ribeiro Leitão por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 322/2015 (fls.16/17), constatou que os dados
alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2014 foram recebidos
atendendo assim aos Termos de Citação e Notificação acima referidos. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo
TC 4350/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.21), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº
322/2015 (fls.16/17), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 322/2015 (fls. 16/17) e no Parecer PPJC (fls. 21).
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-4350/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-986/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4351/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ANA MARCIA ERLER MOZZER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Presta-
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ção de Contas Bimestral - PCB, referente ao 6º bimestre e meses 13 e
14 de 2014, no sistema informatizado de verificação Cidades Web, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, sob a responsabilidade da senhora Ana Marcia Erler Mozzer.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 490/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação da responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
524/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 770/2015
(fls.05) e Termo de Notificação Nº 813/2015 (fls.06). As informações foram enviadas tempestivamente pelo gestor, dia 20 de maio de
2015, protocolo 55786/2015-9, conforme constam às folhas 14/15,
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
247/2015 (fls.19/20), constatou que os dados alusivos ao 6º bimestres e meses 13 e 14 de 2014 foram recebidos atendendo assim aos
Termos de Citação e Notificação acima referidos. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 4351/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC (fls.24),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº 247/2015
(fls.19/20), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de decidir
a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO
Nº 247/2015 (fls. 19/20) e no Parecer PPJC (fls. 24).
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-4351/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de julho
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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-987/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-4354/2015
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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SOCIAL DE VILA VELHA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E 14
DE 2014
RESPONSÁVEL -MIRELA MARCARINI CAVALCANTI ZANOTELLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES 13 E
14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, referente aos meses 13 e 14 de 2014,
no sistema informatizado de verificação Cidades Web, da Secretaria Municipal de Comunicação Social de Vila Velha, sob a responsabilidade da senhora Mirela Marcarini Cavalcanti Zanotelli.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 488/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação da
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
539/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No 811/2015
(fls.06) e Termo de Notificação Nº 862/2015 (fls.05). As informações foram enviadas tempestivamente pelo gestor, dia 18 de maio
de 2015, protocolo 55663/2015-5, conforme constam às folhas
11/14, 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
249/2015 (fls.18/19), constatou que os dados alusivos aos meses
13 e 14 de 2014 foram recebidos atendendo assim aos Termos de
Citação e Notificação acima referidos. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 4354/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.23), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº
249/2015 (fls.18/19), ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão– RCO Nº 249/2015 (fls. 18/19) e no Parecer PPJC (fls. 23).
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-4354/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-988/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10212/2014 (APENSO: TC-11456/2014)
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - FÁBIO NEY DAMASCENO E JOÃO VITOR DE
FREITAS ESPÍNDULA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2014 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de
liminar, apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas,
em face da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
- SETOP, informando supostas irregularidades na Concorrência Pública nº 009/2014, cujo objeto é a concessão do serviço público de
transporte hidroviário metropolitano de passageiros.
Correm apensados a estes os autos do Processo TC 11.456/2014
(conforme determinação da DECM 128/2015 do citado feito), que
tratam de representação interposta, em 19/11/2014 pela empresa MARFORT SERVIÇOS MARÍTIMOS, também contra o Edital da
Concorrência Pública nº 009/2014 e, igualmente, com pedido de
liminar cautelar inaudita altera parte.
Em ambos processos, os pedidos cautelares foram indeferidos,
conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 1968/2014
(fls. 457/459 - Processo TC 11456/2014) e Decisão Monocrática Preliminar DECM 1794/2014 (fls. 368/371- Processo TC
10212/2014), que determinaram a notificação dos representados
para prestarem esclarecimentos em 05 dias.
Após as informações prestadas, o Núcleo de Cautelares sugeriu,
através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 12/2015 (fls.
553/554), a notificação do novo Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, tendo em vista a mudança da equipe do
Governo Estadual em face das eleições de 2014, bem como a publicação do Decreto 3755-R/2015 que determinou a suspensão, pelo
prazo de 60 dias a contar de sua publicação, de todas as licitações
do Estado para a contratação de obras e serviços de engenharia e
de parcerias público-privadas.
A proposta de encaminhamento foi acompanhada pela Decisão
Monocrática Preliminar DECM 103/2015 (fls. 555/558) e Decisão Monocrática Preliminar DECM 128/2015 (fls. 482/484 Processo TC 11456/2014), que determinaram a notificação ao atual
Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas, senhor Paulo
Ruy Valim Carnelli para apresentação de esclarecimentos.
Em resposta (fl. 569), o senhor Paulo Ruy Valim Carnelli informou
que cancelou a Concorrência Pública 009/2014, tendo comprovado o ato de cancelamento mediante publicação no Diário Oficial
do Estado, conforme se vê à fl. 493 do Processo TC 11.456/2014
(apenso).
Na mesma manifestação, o senhor Paulo Ruy Valim Carnelli comprometeu-se, ainda, a levar em consideração as recomendações
da PGE-ES, da SECONT e do TCEES, caso decida republicar o edital
para o serviço objeto da Concorrência Pública 009/2014.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Cautelares,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1031/2015
(fls. 574/576), opinando pela extinção do presente processo e do
Processo TC 11.456/2014 (apenso), sem resolução de mérito, nos
termos do art. 310, inciso II, c/c art. 307, §6º do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 579,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano
Vieira (Parecer PPJC 620/2015).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico o posicionamento da Área Técnica (Instrução Técnica Conclusiva ITC 1031/2015 - fls. 574/576) e do Ministério Público de
Contas (Parecer PPJC 620/2015 - fl. 579), pela extinção do feito
sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, na
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forma do art. 307, § 6º da Resolução nº 261/13, nos seguintes
termos:
2.1. Da perda superveniente do objeto impugnado
O cancelamento comprovado da Concorrência Pública 009/2014 da
SETOP levou à perda superveniente do objeto impugnado.
Assim, verifica-se a ausência de qualquer interesse processual em
se proferir decisão de mérito, lembrando que o interesse processual
é formado pelo binômio necessidade e utilidade.
Fredie Didier Jr., ao tratar do interesse-utilidade, assim se manifesta:
É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado
almejado – fala-se em “perda do objeto” da causa. É o que acontece, p. ex., quando o cumprimento da obrigação se deu antes da
citação do réu – se o adimplemento se deu após a citação, o caso
não é de perda do objeto (falta de interesse), mas de reconhecimento da procedência do pedido (art. 269, II, CPC-73).
Em que pesem as diferenças entre o Direito Processual Civil e os
processos que tramitam nesta Corte de Contes, aos quais se aplicam o Código de Processo Civil de forma subsidiária, conforme art.
70 da Lei Complementar n° 621/2012, entendemos que a perda do
objeto resta configurada na impossibilidade de se tutelar qualquer
interesse.
No presente caso, a SETOP, exercendo seu poder de autotutela, disposto na Súmula 473 STF, cancelou a Concorrência Pública
009/2014, fazendo com que todas as irresignações contra o certame perdessem o objeto.
Diante do exposto, a solução para o presente feito é a sua extinção,
nos precisos termos do art. 310, inciso II, do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pela extinção do processo sem julgamento do mérito, e o consequente arquivamento, dada a perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 310, inciso II c/c art.
307, § 6º da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10212/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, extinguir o processo
sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do
objeto, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 307, § 6º, da
Resolução TC nº 261/13, arquivando-se os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-989/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5287/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNI-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
CIPAL DE SÃO MATEUS - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de expediente protocolizado neta Corte sob nº
12656/2014, na data de 4 de setembro de 2014, encaminhado pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça Edilson Tigre Pereira, que traz em anexo cópia do Procedimento Administrativo nº
2014.00019.9079-15 instaurado por aquela Promotoria, com vistas a “apurar possíveis irregularidades existentes no Contrato nº
024/08 e respectivos aditivos, bem como no contrato referente a
Concorrência Pública nº 002/2013 firmados pelo Município de São
Mateus/ES com a empresa Urbeservice – Serviços Urbanos Ltda.
para a prestação de serviços de limpeza”.
Autuada a documentação, esta foi encaminhada à área técnica para
análise prévia. O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas veio aos
autos, por meio da Manifestação Técnica Preliminar Nº 361/2015,
às folhas 5-7, opinando da seguinte forma:
2 – ANÁLISE TÉCNICA
Inicialmente cabe destacar que a Promotoria de Justiça da Comarca
de São Mateus é parte legítima para encaminhar Representação a
esta Corte de Contas, conforme art. 99, caput da Lei Complementar
n° 621/2012:
“Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os
documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a
ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função,
bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.”
Os requisitos de admissibilidade de representação seguem as normas relativas à denúncia, segundo o art. 99, parágrafo 2° da LC n°
621/2012:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
A denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar n°
621/2012, a qual contém seus requisitos de admissibilidade:
“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.”
Da análise da documentação protocolada neste Tribunal de Contas
nota-se que não foram apontadas quais seriam as possíveis irregularidades. Ou seja, apesar da ampla documentação apresentada a esta Corte de Contas, não há informações sobre o fato que
permitam sua identificação, a identificação de sua autoria, de suas
circunstâncias e de seus elementos de convicção, não atendendo
ao inciso II.
3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face da ausência de requisito de admissibilidade, opina-se pelo
não conhecimento da Representação, em conformidade com o parágrafo 1°, do art. 94, LC n° 621/2012, e, consequentemente, pelo
arquivamento dos autos.
Ato contínuo, foram os autos submetidos ao Ministério Público de
Contas que se manifestou na forma do Parecer PPJC 528/2015, de
21 de maio de 2015, de folha 11, da lavra do Exmo. Procurador,
Sr. Luís Henrique Anastácio da Silva, pelo prosseguimento do feito:
PPJC 3078/2015
Pelo prosseguimento do feito, consoante o disposto no art. 319
RITCEES.
Vitória, 21 de maio de 2015.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas
Vieram, então, os autos para este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O Núcleo de Engenharia, na sua manifestação de fls. 5-7 conclui
pelo não conhecimento da representação, pois embora haja previsão para recebimento dos documentos encaminhados como representação, segundo seu entendimento, o material trazido deixou de
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atender o inciso II do artigo 94 da Lei Complementar 621/2012,
vez que a documentação apresentada não teria apontado os elementos bastantes à identificação de irregularidades e elementos
de convicção.
Os requisitos de admissibilidade são mínimos, bastando que a peça
seja redigida com clareza, contenha informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, além de
estar acompanhada de indício de prova, porém tais requisitos são
indispensáveis ao prosseguimento do processo.
A atuação deste Tribunal é plenamente vinculada à Constituição
e à lei, sobretudo à sua lei orgânica e a seu regimento, de modo
que o conhecimento como representação de documentação que não
atenda aos requisitos mínimos exigidos pela lei constituiria conduta
divergente do princípio da legalidade.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com a manifestação da Área Técnica, divirjo do Ministério Público
de Contas.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, considerando o opinamento técnico e parecer
ministerial, pelo não conhecimento da presente representação e
atendido o disposto no artigo 287, II do Regimento Interno desta
Corte, VOTO:
3.1 pelo não conhecimento da representação, nos termos do
artigo 94, parágrafos e 3º da Lei Complementar 621/2012, c/c art.
99, parágrafo 2º da mesma lei e artigo 176, §3º, inciso I da Resolução 261/2013;
3.3 pelo arquivamento destes autos, na forma do art. 330 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas – Resolução TC 261/2013;
3.3 por dar conhecimento ao Representante, na forma do artigo
307,§ da Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5287/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze
de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer a
presente representação, arquivando-se os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-990/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1014/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
RESPONSÁVEIS - AMADEU BOROTO E CONRADO BARBOSA ZORZANELLI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação com pedido de cautelar suspensiva encaminhada a esta Corte pela empresa Corpus Saneamento e Obras
Ltda. em face do Município de São Mateus, na data de 27 de janeiro
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de 2015, protocolo nº 50102/2015-6, por supostas irregularidades contidas no edital da Concorrência Pública nº 11/2014, para
execução dos serviços de limpeza pública municipal, com data de
abertura prevista para 05/02/2015.
Alega o Representante que: a) no item 3.1 do edital não há exigência de quantidades mínimas executadas nos atestados em nome
das licitantes; b) que o edital não exige indicação das instalações,
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; c) no item 3.1 do edital, que trata da capacidade
técnico operacional, não há a exigência de que os atestados em
nome do licitante fossem registrados no CREA, o que contraria o
artigo 30, § 1º da Lei 8.666/93; d) que a Cláusula Sexta da minuta
do contrato, Anexo VII, não traz a previsão de critério de atualização financeira em caso de atraso no pagamento previsto no item
6.2, conforme exigência do artigo 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93; e)
elenca um total de 15 itens nos quais há contradições/incorreções.
Segundo o representante, a maioria desses “erros” reside na planilha base orçamentária.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Cautelares, na forma
do art. 307, §2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
que proferiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP 85/2015 (fls.
373-383) no sentido do indeferimento da cautelar e tramitação do
processo pelo rito ordinário, com remessa à área técnica para regular instrução.
Neste sentido proferi o VOTO 147/2015, visto às fls. 386/394, ratificado pela Decisão Plenária TC 0453/2015, nos seguintes termos:
[...]
1. FUNDAMENTAÇÃO
Esta representação foi analisada e instruída preliminarmente pelo
NCA, apenas sob o aspecto da presença de elementos ensejadores
de concessão de medida acautelatória, tendo sido elaborada a MTP
85/2015, cujos argumentos e fundamentos adoto como motivação
de decisão e que transcrevo a seguir:
A análise que ora procedemos restringe-se à verificação quanto à
presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar estampados no artigo 376 do RITCEES, ou seja, se na presente situação restam caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É de se registrar que a natureza das medidas cautelares é de provisoriedade, até que sejam ultimadas ações que garantam o resultado do processo, preservando-se sua utilidade para o provimento
final.
Sua aplicação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
está prevista no artigo 124 da Lei Complementar n° 621/2012, bem
como no artigo 376 do Regimento Interno e decorre de fundado
receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de
ineficácia da decisão de mérito a ser proferida por este Tribunal.
Já de antemão devemos destacar que a presente análise não é
exauriente, já que essa seria, no presente momento, incompatível
com a celeridade necessária.
Um dos requisitos para a concessão de medida cautelar é o chamado fumus boni iuris. Por esse entende-se a “fumaça do bom direito”,
a significar que o arrazoado, trazido pelo representante em sua
exordial, é verossimilhante. Deve-se destacar que não é pressuposto dessa “fumaça” a prova cabal da existência das irregularidades,
mas sim que os fundamentos alegados são verossimilhantes, de
forma aparente.
Por meio da análise desse requisito, faz-se um juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni
e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o juiz de que a
tutela do direito provavelmente lhe será concedida. A admissão de
uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da
tutela cautelar, decorre do perigo de dano e da consequente situação de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Pois bem. Nesse item, procederemos à exposição das supostas irregularidades, e, no intuito de garantir a celeridade que a questão
merece, logo abaixo já procederemos sua análise sumária, sob a
ótica do fumus boni iuris.
As supostas irregularidades alegadas pela empresa representante
seriam as seguintes:
2.1 Falta de exigência de quantidade nos atestados de capacidade técnico-operacional.
Alega a representante que no item 3.1 do edital não haveria exigência de quantidades mínimas executadas nos atestados em nome

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

Página 9
das licitantes, sendo tal exigência, em sua visão, requisito legal
constante do artigo 30, II da Lei 8.666/93, e a falta da exigência
impossibilitaria a certeza de contratação de empresa que realmente
tenha experiência adequada para cumprir com as obrigações, considerando que limpeza urbana é assunto sério que envolve saúde
pública.
Análise:
A Lei 8.666/93 elenca toda a documentação que pode ser exigida
em um edital de licitação, a título de habilitação, não sendo o gestor
obrigado a incluir em seu edital todas as exigências. Nesse caso,
suas escolhas dependem de um juízo de conveniência e oportunidade, desde que essas escolhas encontrem correspondência na Lei
8.666/93.
No item 3.1.4, “3” do edital em comento consta a exigência de
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível nas características com o objeto.
Não vislumbramos, portanto, em relação a esse item, a presença
do fumus boni iuris.
2.2 Do descumprimento integral do inciso II do artigo 30 da
Lei 8.666/93
Alega a representante que o inciso II do artigo 30 teria sido integralmente descumprido, já que o edital não teria exigido indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos.
Análise:
Utilizaremos a mesma fundamentação do item precedente. Não
é obrigatório ao gestor exigir toda a documentação constante da
Lei 8.666/93, devendo, discricionariamente, optar pelas exigências
que melhor atendam ao interesse público.
Destaque-se que no Anexo VI – Projeto Básico constam os equipamentos necessários para a execução dos serviços.
Não vislumbramos, portanto, em relação a esse item, a presença
do fumus boni iuris.
2.3 Falta de exigência de registro no CREA dos atestados de
capacidade técnico-operacional
Alega a representante que no item 3.1 do edital, que trata da capacidade técnico operacional, não haveria a exigência de que os
atestados em nome do licitante fossem registrados no CREA, o que
contrariaria o artigo 30, § 1º da Lei 8.666/93, e ainda o REsp nº
324.498, do STJ.
Cita ainda a Resolução CONFEA 1.025/2009, que em seu artigo
3º exigiria que todo contrato escrito ou verbal para a execução de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas
pelo Sistema CONFEA/CREA ficaria sujeito ao registro da ART no
CREA.
Análise:
Em pesquisa no site eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verificamos que o REsp nº 324.498 fora assim ementado:
RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO ARTIGO 30, II, § 1º DA LEI N. 8.666/93 - CERTIFICAÇÃO DOS
ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CREA - VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÃO.
O artigo 30, inciso II, § 1º da Lei de Licitações, determina a comprovação de aptidão técnica, no caso de licitações pertinentes a
obras e serviços, por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade
profissional competente.
In casu, porém, a empresa recorrida foi excluída de processo licitatório, na fase de habilitação, por não ter registrado no CREA o
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito privado, que comprovava a execução de estrutura metálica com vão livre superior a
vinte metros, conforme determinava o Instrumento Editalício.
É certo que o edital pode estabelecer exigências que particularizem
as diretrizes elencadas pela lei, para que seja realmente aferida a
capacidade técnica e operacional das empresas candidatas à execução da obra ou serviço. Não se pode, todavia, admitir a faculdade
de excluir disposições legais que têm por finalidade justamente a
garantia das informações apresentadas pelas licitantes por órgão
oficial.
A presunção de autenticidade de documento fornecido por empresa particular é meramente iuris tantum e cede em face de lei
que determina a certificação por entidade profissional, com status
de representante da categoria e, portanto, em condições de aferir
questões alusivas à capacitação técnica.
Recurso especial provido.
Primeiramente, deve-se ressaltar que a situação versada no referido Recurso Especial é diversa da encontrada nos presentes autos,
não se referindo à ausência, no edital, de exigência de registro
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junto ao CREA, mas sim de empresa inabilitada por não possuir
esse registro.
Em segundo lugar, o edital do certame, no item 3.2, trata da qualificação técnico-profissional, exigindo atestado de desempenho
anterior, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREA e acompanhado das respectivas
certidões de acervo técnico em nome do profissional técnico. Ou
seja, exige-se que a qualificação técnico-profissional seja registrada no CREA.
Entendemos, ab initio, que tal medida é capaz de resguardar o interesse público e observar os preceitos postos pelo CREA. Ausente
o fumus boni iuris.
2.4 Do descumprimento do artigo 40, XIV, “c”, da Lei
8.666/93
Alega a representante que a Cláusula Sexta da minuta do contrato,
Anexo VII, não traria a previsão de critério de atualização financeira
em caso de atraso no pagamento previsto no item 6.2, conforme
exigência do artigo 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93, o que feriria, além
do princípio da legalidade, o direito líquido e certo da contratada
de ter o valor de seus recebimentos devidamente atualizados em
casos de atrasos de pagamentos.
Análise:
O artigo 40 da Lei 8.666/93 elenca o que deverá obrigatoriamente
constar do edital de licitação. Mais especificamente, exige que nas
condições de pagamento, haja a previsão de critério de atualização
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período
de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
In verbis:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
(...)
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a
data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
O edital do certame, ao tratar, na Cláusula Sexta do Anexo VII
(Minuta do Contrato), da forma de pagamento, é omissa quanto ao
critério de atualização financeira dos valores a serem pagos.
Apesar dessa obrigatoriedade, não vemos motivo para a suspensão
da licitação em curso, devendo o gestor ser notificado para trazer
aos autos os devidos esclarecimentos.
Deve-se ressaltar que mesmo que não haja essa previsão no edital,
assegura-se o direito à devida atualização. Abaixo, transcrevemos
ementa de acórdão proferido pelo STJ no sentido de que, mesmo
sem que haja previsão editalícia, a correção monetária é devida.
Abaixo, segue a ementa, com nosso grifo:
Ementa
ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE OBRA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
ATRASO NO PAGAMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO DE CLÁUSULA,
PREVENDO A DATA PARA O PAGAMENTO DO PREÇO AVENÇADO.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E O CONSEQÜENTE PREJUÍZO ECONÔMICO PELO ATRASO.
OBSERVÂNCIA DO VALOR REAL DO CONTRATO.
1. A mora no pagamento do preço avençado em contrato administrativo, constitui ilícito contratual. Inteligência da Súmula 43 do
STJ.
2. A correção monetária, ainda que a lei ou o contrato não a tenham
previsto, resulta da integração ao ordenamento do princípio que
veda o enriquecimento sem causa e impõe o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
3. O termo inicial para a incidência da correção monetária nos contratos administrativos de obra pública, na hipótese de atraso no pagamento, não constando do contrato regra que estipule a data para
o efetivo pagamento do preço avençado, deverá corresponder ao
1º (primeiro) dia útil do mês subseqüente à realização da obra,
apurada pela Administração Pública mediante critério denominado
medição. Precedentes do STJ (REsp 71127/SP, REsp 61817/SP)
4. O retardamento em pagar medições de obras já efetuadas configura violação do contrato e a inadimplência de obrigação juridicamente pactuada, com conseqüências que se impõem ao contra-
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tante público.
5. Recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão, modificando o termo inicial para a incidência da correção monetária para
o período de atraso no pagamento. (REsp 679525 / SC. Ministro
LUIZ FUX. DJ 20/06/2005 p. 157).
2.5 Questões duvidosas e divergentes que prejudicam os licitantes na formação de preços
A representante, em sua inicial, elenca um total de 15 itens nos
quais haveria contradições/incorreções. A maioria desses “erros”
residiria na planilha base orçamentária.
As supostas incorreções e divergências merecem ser devidamente
justificadas pelas autoridades competentes, já que a maioria das
questões levantadas é de cunho técnico.
Entendemos que em relação a esses pontos devem os gestores
serem notificados a fim de trazerem aos autos as informações pertinentes. Não podemos deixar de mencionar, entretanto, que tais
questões muito bem poderiam ter sido objeto de questionamentos
por parte da empresa representante junto à própria Administração
municipal, havendo a previsão no item 8.1 do edital de que as dúvidas quanto à interpretação dos termos do edital e de seus anexos
deverão ser apresentadas por escrito até 5 dias úteis antes da entrega das propostas.
2.6 Conclusão
Com base em todo o acima exposto, não vislumbramos a presença
do fumus boni iuris.
Quanto ao periculum in mora, passamos a tecer os seguintes comentários:
A expressão latina “periculum in mora” significa perigo na mora,
constituindo-se esse em um dos requisitos ou pressupostos para
a concessão de medida cautelar. Ao lado desse conceito, temos o
“periculum in mora inverso”. Esse ocorre quando, na ponderação
do caso concreto, se verifica que a concessão de medida cautelar
traz mais risco, ou melhor dizendo, “perigo”, do que a sua não concessão.
Na presente situação temos um certame licitatório em curso que
objetiva a contratação de um serviço essencial à população, diretamente relacionado à saúde pública, que é a limpeza urbana, cuja
abertura encontra-se prevista para ocorrer no dia 05/02/2015.
Verifica-se, portanto, a presença do periculum in mora inverso,
que, inclusive, encontra-se robustecido pelo fato de a Administração Pública municipal ainda não haver se pronunciado nos autos,
medida que será salutar para o deslinde da questão.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 Conhecer e receber esta representação, na forma dos arts. 177
c/c 181 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;
3.2 Indeferir a medida cautelar pleiteada, com base na ausência
dos pressupostos cautelares, e tendo em vista a presença do periculum in mora inverso;
3.3 Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência ao
Representante;
3.4 Ressaltamos ainda o teor do artigo 307, § 3º, que diz que a
decisão que deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a oitiva da parte, para que se pronuncie em até dez dias;
3.5 Sugerimos ainda sejam os presentes autos submetidos ao rito
ordinário, com a sua remessa ao setor técnico competente desta
Corte de Contas.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho a Manifestação Técnica Preliminar MTP
85/2015 e não reconheço na presente Representação a existência
de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem
de risco de ineficácia da decisão de mérito e VOTO:
3.1 por INDEFIR a cautelar requerida liminarmente como consequência da inexistência dos requisitos do Art. 306 da Resolução
261/2013;
3.2 para que estes autos passem a tramitar sob o rito ordinário e
sejam remetidos à área técnica para regular instrução, com tramitação preferencial de acordo com o art. 264, IV do RITCEES.
3.3 pela notificação da Representante da decisão que for proferida,
na forma do Art. 307, § 7º da Resolução 261/2013, bem como a
dos agentes responsáveis, na forma do 307, § 3º da mesma norma
regimental.
Vitória, 10 de fevereiro de 2015.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram contrarrazões vistas às fls. 426-448. Foram os autos encaminhados à Área
Técnica e a Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 372/2015 (fls. 458-476) sugerindo
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pela improcedência da Representação.
Seguiram os autos para instrução conclusiva, o que foi elaborada
na forma da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2609/2015 (fls.
478-486), nos seguintes termos:
[...]
2 – ANÁLISE
Conforme já aqui noticiado, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
372/2015, analisou cuidadosamente todos os fatos e peças processuais contidos nos autos, análise esta que, face ao seu teor elucidativo, pedimos vênia para reproduzi-la:
[...]
2. Análise dos pontos representados
A seguir são analisados um a um os pontos representados.
Questionamento A. Falta de exigência de quantidade nos atestados de capacidade técnico-operacional.
Alega a representante que no item 3.1 do edital não haveria exigência de quantidades mínimas executadas nos atestados em nome
das licitantes, sendo tal exigência, em sua visão, requisito legal
constante do artigo 30, II da Lei 8.666/93, e a falta da exigência
impossibilitaria a certeza de contratação de empresa que realmente
tenha experiência adequada para cumprir com as obrigações, considerando que limpeza urbana é assunto sério que envolve saúde
pública.
Análise A. A Administração, em atenção ao disposto no Acórdão TC
n° 969/2014, retirou a exigência de atestados de capacidade técnico operacional de seu edital. Devido à ausência dessa exigência
não há o que se falar sobre quantidades mínimas a serem exigidas.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
Questionamento B Do descumprimento integral do inciso II do
artigo 30 da Lei 8.666/93
Alega a representante que o inciso II do artigo 30 teria sido integralmente descumprido, já que o edital não teria exigido indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos.
Análise B. A Administração incluiu no Anexo VI – Projeto básico
os equipamentos necessários à execução dos serviços não tendo
exigido propriedade e localização prévia, conforme determina a lei.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
Questionamento C Falta de exigência de registro no CREA dos
atestados de capacidade técnico-operacional
Alega a representante que no item 3.1 do edital, que trata da capacidade técnico operacional, não haveria a exigência de que os
atestados em nome do licitante fossem registrados no CREA, o que
contrariaria o artigo 30, § 1º da Lei 8.666/93, e ainda o REsp nº
324.498, do STJ.
Cita ainda a Resolução CONFEA 1.025/2009, que em seu artigo
3º exigiria que todo contrato escrito ou verbal para a execução de
obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas
pelo Sistema CONFEA/CREA ficaria sujeito ao registro da ART no
CREA.
Análise C. Como supracitado, a Administração, em atenção ao disposto no Acórdão TC n° 969/2014, retirou a exigência de atestados
de capacidade técnico operacional de seu edital.
Ademais, conforme manifestação MTP 85/2015:
Em pesquisa no site eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verificamos que o REsp nº 324.498 fora assim ementado:
RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO ARTIGO 30, II, § 1º DA LEI N. 8.666/93 - CERTIFICAÇÃO DOS
ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CREA - VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÃO.
O artigo 30, inciso II, § 1º da Lei de Licitações, determina a comprovação de aptidão técnica, no caso de licitações pertinentes a
obras e serviços, por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade
profissional competente.
In casu, porém, a empresa recorrida foi excluída de processo licitatório, na fase de habilitação, por não ter registrado no CREA o
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito privado, que comprovava a execução de estrutura metálica com vão livre superior a
vinte metros, conforme determinava o Instrumento Editalício.
É certo que o edital pode estabelecer exigências que particularizem
as diretrizes elencadas pela lei, para que seja realmente aferida a
capacidade técnica e operacional das empresas candidatas à execução da obra ou serviço. Não se pode, todavia, admitir a faculdade
de excluir disposições legais que têm por finalidade justamente a
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garantia das informações apresentadas pelas licitantes por órgão
oficial.
A presunção de autenticidade de documento fornecido por empresa particular é meramente iuris tantum e cede em face de lei
que determina a certificação por entidade profissional, com status
de representante da categoria e, portanto, em condições de aferir
questões alusivas à capacitação técnica.
Recurso especial provido.
Primeiramente, deve-se ressaltar que a situação versada no referido Recurso Especial é diversa da encontrada nos presentes autos,
não se referindo à ausência, no edital, de exigência de registro
junto ao CREA, mas sim de empresa inabilitada por não possuir
esse registro.
Em segundo lugar, o edital do certame, no item 3.2, trata da qualificação técnico-profissional, exigindo atestado de desempenho anterior, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREA e acompanhado das respectivas
certidões de acervo técnico em nome do profissional técnico. Ou
seja, exige-se que a qualificação técnico-profissional seja registrada no CREA.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
Questionamento D Do descumprimento do artigo 40, XIV, “c”, da
Lei 8.666/93
Alega a representante que a Cláusula Sexta da minuta do contrato,
Anexo VII, não traria a previsão de critério de atualização financeira
em caso de atraso no pagamento previsto no item 6.2, conforme
exigência do artigo 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93, o que feriria, além
do princípio da legalidade, o direito líquido e certo da contratada
de ter o valor de seus recebimentos devidamente atualizados em
casos de atrasos de pagamentos.
Análise D. A Administração incluiu no item 6.2 da minuta do edital
o critério de atualização financeira.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
Questionamento E Do descumprimento do artigo 40, XIV, “c”, da
Lei 8.666/93
Alega a representante que a Cláusula Sexta da minuta do contrato,
Anexo VII, não traria a previsão de critério de atualização financeira
em caso de atraso no pagamento previsto no item 6.2, conforme
exigência do artigo 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93, o que feriria, além
do princípio da legalidade, o direito líquido e certo da contratada
de ter o valor de seus recebimentos devidamente atualizados em
casos de atrasos de pagamentos.
Análise E. A Administração incluiu no item 6.2 da minuta do edital
o critério de atualização financeira.
Ressalta-se, porém que mesmo que não haja previsão no edital, assegura-se o direito à devida atualização. Segue ementa de acórdão
proferido pelo STJ neste sentido:
Ementa
ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE OBRA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
ATRASO NO PAGAMENTO. ILÍCITO CONTRATUAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. INEXISTÊNCIA NO CONTRATO DE CLÁUSULA,
PREVENDO A DATA PARA O PAGAMENTO DO PREÇO AVENÇADO.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E O CONSEQÜENTE PREJUÍZO ECONÔMICO PELO ATRASO.
OBSERVÂNCIA DO VALOR REAL DO CONTRATO.
1. A mora no pagamento do preço avençado em contrato administrativo, constitui ilícito contratual. Inteligência da Súmula 43 do
STJ.
2. A correção monetária, ainda que a lei ou o contrato não a tenham
previsto, resulta da integração ao ordenamento do princípio que
veda o enriquecimento sem causa e impõe o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
Questionamento F Questões duvidosas e divergentes que prejudicam os licitantes na formação de preços
A representante, em sua inicial, elenca um total de 15 itens nos
quais haveria contradições/incorreções. A maioria desses “erros”
residiria na planilha base orçamentária.
Análise F. A Administração informa que prestou os esclarecimentos e corrigiu as eventuais inconsistências apontadas na versão final do edital.
E - Questões duvidosas e divergentes que prejudicam os licitantes
na formação dos preços:
Repetimos nesta oportunidade, que todos os itens constantes na

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
presente representação constaram também em impugnação ao
Edital de CP 011/2014, protocolado pela empresa representante,
cujos itens já foram analisados e todas as alterações pertinentes já
foram realizadas no edital, conforme abaixo demonstrado.
Item 1)
Quanto ao Anexo IV, o mesmo representa somente um modelo
para que a Licitante elabore sua Proposta. Por outro lado, verificamos que por equívoco, constou no referido Anexo, além da planilha
modelo de Proposta, outras planilhas desnecessária para elaboração e análise da Proposta, fato este que já foi corrigido, ou seja,
o ANEXO IV, contempla atualmente tão somente a planilha para
efeito de modelo de proposta de preço unitário.
Quanto a exigência constantes do item 10.4 - Pág. 1 1 /16 do Edital, a mesma permanece, haja vista que a composição de custo ao
qual se refere o item (10.4), deverá ser apresentada somente pela
empresa vencedora do certame.
Item 2)
Quanto ao presente questionamento, ponderamos que de fato identificamos a incorreção quanto ao valor total estimado. Tal discrepância se deu em virtude da quantidade de casas decimais que encontravam-se ocultas na planilha eletrônica, e por vez procedemos
os devidos cálculos para assim estabelecer o produto.
Quanto às questões de quantidade de “casas decimais”, tal situação já foi sanada mediante a utilização de apenas 02 (duas) casa
decimais.
Item 3)
Tal premissa não deve ser considerada válida, uma vez a reserva
ao qual trata tal item, é com base nas 07 (sete) equipes, ou seja,
10% de 7 = 0,7, devendo tal fator ser considerado para efeito de
produção, ou seja, serviço prestado.
Subitem 3.1
Inicialmente é importante ressaltar que não se deve considerar
como reserva técnica, especificamente 1 caminhão, e sim 0,7 de
uma equipe, conforme especificado acima, tão somente para efeito
de produção.
Subitem 3.1.1
Considerando que o questionamento do subitem 3.1 não é afirmativo, o presente item se torna nulo.
Subitem 3.1.2
Segue abaixo a distribuição das equipes conforme solicitado, cuja
alteração também já foi devidamente providenciada no novo Projeto Básico:
[TABELA NO ORIGINAL]
Subitem 3.2
Sim, em conformidade com o estabelecido no Projeto Básico, item
4.0 - Da Frequência, onde aduz: “os serviços deverão ser executados todos os dias da semana, de segunda a sábado, sob qualquer
condição climática, qualquer hora do dia, em sincronia com a coleta.”
Item 4)
já foi incluído no item 6.0 do Projeto Básico, os turnos correspondentes aos serviços de varrição respectivamente, ao qual passamos
a expor abaixo:
Item 5)
Subitem 5.1
[TABELA NO ORIGINAL]
SIM, serão 02 turnos.
Quanto à quantidade estimada mensal de vias a ser varridas no
período noturno, é de 19 vias, sendo tal varrição diária, conforme
quadro demonstrativo de ruas, bem como frequência no item 1.0.4,
especificamente o quadro proveniente da região “CENTRO”.
Subitem 5.2
Efetivos serão todos. Quanto a quantidade de garis por frente de
serviço, bem como em período diurno ou noturno, caberá à empresa contrata definir em seu Plano de Trabalho de modo a atender o
município.
Quanto a questão de salários e reflexos trabalhistas, os mesmos
deverão ser considerados de forma idêntica para toda forma de trabalho (garis), haja vista não haver qualquer incidência de adicional
noturno.
Subitem 5.3
Deve ser mantido “1”, haja vista que o pagamento será por produção, assim, nas altas temporadas ao acrescer o trabalhador, este
será mais um trabalhador que irá receber pela respectiva produção.
Item 6)
O item 1.0.5 refere-se apenas a roçagem manual, não sendo necessário a utilização de roçadeira mecanizada, e sim as ferramentas
descritas na planilha de composição, a qual inclui “roçadeira com
cabo de madeira”.
Item 7)

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

Página 12
Conforme questionamento elaborado pela empresa, a composição
de custo do item 1.0.6 (serviço de roçagem com roçadeira manual,
motorização a gasolina SthilFs 220 ou similar), menciona 1 jardineiro e 1 operador, o que na verdade a referida planilha contempla “1
Gari - Varrição de Rua / Limpeza em geral” e 1 operador.
A empresa questiona ainda a ausência do dimensionamento de pessoal e equipamentos junto ao Projeto Básico, questionamento foi
acatado, culminando na sua alteração do “Gari - Varrição de Rua/
Limpeza em geral” por 1 Ajudante, fazendo ainda constar no Projeto Básico o dimensionamento de pessoal e equipamento.
Item 8)
Mediante questionamento, fora identificado e devidamente corrigido a incoerência quanto ao dimensionamento de pessoal e equipamentos, razão pela qual restaram adequados o Projeto Básico e
Planilha Orçamentária e composição de custo no tocante ao item
1.0.7 - serviço de limpeza manual de feiras e mercados municipais,
incluindo lavagem com caminhão pipa dia úteis.
Item 9)
Mediante questionamento, fora identificado e devidamente corrigido a incoerência quanto ao dimensionamento de pessoal e equipamentos, razão pela qual restaram adequados o Projeto Básico e
Planilha Orçamentária e composição de custo no tocante ao item
1.0.7.1 - serviço de limpeza manual de feiras e mercados municipais, incluindo lavagem com caminhão pipa domingos e feriados.
Quanto a alegação de incorreção do salário do Gari, cujo valor de
R$ 2.493,22 informamos que não há procedência da referida alegação, considerando que tratam de serviços a serem prestados em
domingos e feriados com incidência de horas extras, conforme planilha de composição.
Item 10)
Considerando que o ano tem em média 252 dias úteis trabalhados,
quantidade de dias este proveniente de estudos onde não contempla feriados e finais de semana; ao dividir 252 dias por 12 meses
(252/12 = 21), ou seja, média de 21 dias efetivamente trabalhados
por mês, considerando de Segunda a Sexta-feira.
Sabendo que a carga horária/dia é de 08:00 horas, levando em
consideração 05 dias (Segunda a Sexta-feira), totaliza apenas 40
horas. Levando em conta os sábados os quais contemplam 04 horas
apenas, e tento em média 04 sábados por mês, totaliza a soma de
mais 16 horas, ou seja, mais 02 dias de trabalha, os quais devem
ser somados aos 21 dias, totalizando assim os 23 dias considerados
nas planilhas de composição de custos.
Item 11):
Considerando o salário-base sendo o salário bruto, informamos que
a planilha foi elaborada levando em consideração este conceito, ou
seja, aplicado sobre salário-base (bruto), conforme determinado na
Convenção Coletiva da categoria. Portanto, não há razão à representante no presente questionamento.
Item 12):
Restando constatada a divergência entre o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária - composição, no que se refere ao dimensionamento de pessoal para o item 6.0.1, procedemos as adequações
necessárias.
Item 13):
Constatada a divergência entre o Projeto Básico e a Planilha Orçamentária - composição, no que se refere ao dimensionamento de
pessoal e equipamentos para o item 5.0, procedemos as adequações necessárias.
Item 14):
Não assiste razão a empresa representante, e portanto, mantemos
a quantidade ora estimada, ou seja 17.782,86 toneladas para 30
meses, uma vez que o parâmetro utilizado pelo município, não corresponde ao informado pelo representante, mas sim levando em
consideração ao histórico do referido serviço neste município, a qual
até a presente data tem atendido satisfatoriamente a população.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Item 1 5):
Verificado a irregularidade no item 1.0.9 da Planilha Básica Orçamentária, procedemos as correções necessárias, razão pela qual
prevalece no Edital alterado, o valor unitário com base no referencial do (SINAPI SET/14 - 73999/001).
Consideram-se satisfatórios os argumentos dos responsáveis.
Ressalte-se que, segundo a ata da concorrência pública nº 11/2014,
publicada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, a representante não apresentou propostas. Porém, outras oito empresas apresentaram suas propostas.
Ante o exposto, considera-se IMPROCEDENTE este questionamento.
4 Conclusão
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Não se verificou na análise ao edital quaisquer das supostas irregularidades apontadas pela Representante.
A análise restringiu-se a estes pontos, não tendo sido analisados os
valores orçados.
5 Propostas de encaminhamento
Ante o exposto, encaminham-se os autos à consideração superior
propondo considerar a representação IMPROCEDENTE;
Como se vê, a Manifestação Técnica Preliminar MTP 372/2015 refutou os pontos de irresignação levantados pela Representante, razão
pela qual foram afastados.
Nesse passo, corroborando que os indícios de irregularidade trazidos na Representação foram fundamentadamente afastados na
análise realizada nas MTP 372/2015, opina-se pela improcedência da Representação.
3 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando pela
improcedência da Representação, com base no inciso I, do artigo
95, c/c artigo 99, §2º, ambos da LC 621/2012.
3.2 Sugere-se, ainda, que se dê CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão a ser proferida, conforme art. 307, §7, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 22 de maio de 2015.
[...]
No mesmo sentido o Ministério Público de Contas manifestou-se
por meio de Parecer PPJC 3297/2015 da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (fls. 489)
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com fulcro no art.
3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008, à guisa dos argumentos
fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2609/2015 (fls. 478-486), manifesta-se pelo ARQUIVAMENTO
da representação.
Vitória, 30 de junho de 2015.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador de Contas.
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.
Pelo já exposto, ratifico os posicionamentos da Área Técnica na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2609/2015 (fls. 478-486),
e do Ministério Público de Contas no Parecer PPJC 3297/2015
(fls. 489).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente representação e consequente arquivamento, com base no inciso I do art. 95 e art. 99 §2º
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 207, inc. III da
Resolução TC nº 261/2013, tendo em vista a ausência de indícios
de irregularidade.
3.2 Que seja dada ciência ao representante, na forma do §7º do
artigo 307 da Resolução 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1014/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, considerar improcedente a presente representação, arquivando-se os autos, após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-992/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6932/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ASSUNTO - QUESTÃO DE ORDEM
INTERESSADO - DARLEY JANSEN ESPÍNDULA
ADVOGADO - EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB/ES Nº 11.532)
EMENTA QUESTÃO DE ORDEM EM FACE DO ACÓRDÃO TC099/2014 - INTERESSADO: DARLEY JANSEN ESPÍNDULA - 1)
CONHECER - INDEFERIR - 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa a Questão de Ordem interposta pelo senhor Darley Jansen Espíndula, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Leopoldina no exercício de 2010, em face do Acórdão TC
099/2014, prolatado nos autos do Processo TC 1696/2011,
que julgou irregulares suas contas, apenando-o com multa equivalente a 1.500 VRTE, tendo em vista os seguintes procedimentos:
1- Abertura de créditos adicionais através de instrumento impróprio, por inobservância ao art. 42, da Lei Federal 4.320/64;
2- Direcionamento da licitação, por inobservância ao Artigo 3º, §
1º, inciso I, c/c art. 21, incisos II e III e art. 23, § 1º, da Lei
8.666/93 - Violação dos princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade;
3- Ausência de orçamento prévio, por inobservância ao artigo 7º, §
2º, inciso II, art. 40, § 2º, inciso II e art. 43, incisos IV e V da Lei
8.666/93 – Violação do principio da economicidade.
Diante da interposição do presente incidente, os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo, onde foi elaborada
a Instrução Técnica de Recurso ITR 150/2014 (fls. 16/20),
opinando pelo conhecimento do expediente, no entanto, quanto ao
mérito, sugerindo seu indeferimento.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, mediante
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (PPJC 197/2015 - fl. 24).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de
Recurso ITR 150/2014 (fls. 16/20), que aqui se transcreve:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se que a parte
é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o
presente expediente CABÍVEL.
Considerando que as Questões de Ordem Pública, se efetivamente comprovadas, não sofrem preclusão, podendo ser revistas
a qualquer momento ou grau de jurisdição, tem-se a mesma como
TEMPESTIVA.
DO MÉRITO
O responsável aduz questão de ordem pública por acreditar que não
foram respeitados os direitos e garantias fundamentais fincados na
Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV que
estabelecem o amplo direito de defesa a qualquer litigante. Nesta
linha de entendimento, pleiteia a nulidade do Acórdão TC-099/2014
sob a alegação de cerceamento do exercício do contraditório.
Ampara seu pedido na ausência de notificação e argumenta que
seu direito de apresentar sustentação oral restou prejudicado já
que não teve ciência dos fatos para se manifestar, afirmando que
a decisão lavrada por esta Corte de Contas “contraria os princípios
fundamentais do Estado Democrático de Direito”.
Num primeiro momento, convém trazer os fatos à realidade concreta. O peticionário tomou conhecimento dos fatos constantes do
Proc. TC-1696/2011 por meio do Termo de Citação nº 1072/2011,
datado de 08/11/2011, quando passou a integrar o polo passivo,
tornando-se, desde então, o interessado principal no julgamento,
portanto, responsável pelo acompanhamento do andamento do
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processo e as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado.
Num segundo momento, é significativo registrar que esta Corte de
Contas, atenta ao princípio constitucional da legalidade dos atos
administrativos, inseridos pelo art. 37 da Constituição Federal, no
ato de convocação do Recorrente, seguiu o artigo 62 da Lei Complementar 621/12 (Lei Orgânica do TCEES) segundo o qual a comunicação dos atos e decisões presume-se perfeita com a publicação no
Diário Oficial do Estado, deixando claro que inexiste a previsão de
intimação pessoal como pretende o gestor.
Na mesma linha, o Regimento Interno deste tribunal, em seu artigo 101, assevera: “As pautas serão publicadas no Diário Oficial do
Estado ou em outro meio de divulgação oficial do Tribunal e disponibilizadas em seu sítio eletrônico, com antecedência mínima de
quarenta e oito horas, no caso de sessões ordinárias e especiais, e
de vinte e quatro horas, no caso de sessões extraordinárias”.
Sobre a sustentação oral, o Regimento Interno disciplina a matéria:
Art. 327. No julgamento ou apreciação de processo, ressalvada a
hipótese prevista no § 9º deste artigo, as partes poderão produzir
sustentação oral, após a apresentação do relatório e antes da leitura do voto, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que a tenham requerido até quinze minutos antes do
início da sessão.
Em pesquisa sobre o tema, deparamos com o julgamento do mandado de segurança nº 28.664∕DF, que ocorreu em 12∕08∕2014, a
Segunda Turma da Corte Suprema decidiu que nos processos que
tramitam no Tribunal de Contas da União não é necessária a
intimação pessoal das partes sobre a data de julgamento de processo administrativo em trâmite no órgão, desde que tenha sido
feita a prévia publicação da sessão de julgamento no diário oficial.
Nesse sentido já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em sede de Agravo Regimental em Mandado de Segurança (MS-AgR 26.732/DF, Relatora Ministra Carmen Lúcia), conforme ementa
a seguir transcrita:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em
que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a
pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União.
2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o
art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, até
quatro horas antes da sessão. Para tanto.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Assim, considerando que o prazo regimental de 48 horas foi observado pelo TCEES, que o processo entrou em pauta da 1ª Câmara
– 3ª sessão ordinária de 11/02/2014 e que a publicação no Diário Oficial Eletrônico deu-se em 07/02/2014 (conforme documento
anexo), num lapso de tempo além do previsto em lei, não há que
se falar em ato com eiva da nulidade.
Diversa seria a situação se o prazo para a publicação da pauta fosse contado em dias. Hipótese que incidiria a regra do artigo 5º da
Resolução 262/13, que dispõe sobre a regulamentação do Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
que assim preconiza:
Art. 5º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no DOE-TCEES.
Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro
dia útil seguinte ao considerado como data da publicação.
E mais, por se tratar de homem público como é o recorrente, e por
ter ciência da tramitação de um processo contra si, no aguardo da
sessão, inaceitável seu comportamento desatento em relação às
publicações do Diário Oficial, veiculadas de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno deste tribunal.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente o opinamento da
área técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pelo conhecimento da presente Questão de Ordem, e, no mérito, pelo seu
indeferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6932/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer da presente Questão de Ordem, e, no mérito, indeferir o pedido de anulação do Acórdão TC-099/2014;
2. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária

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

Página 14
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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1046/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11604/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - VALMERY DE JESUS HELVECIO PEREIRA
RESPONSÁVEIS - ROBERTINO BATISTA DA SILVA, MARCIONES
NUNES DE SOUZA, MARCOS ROBERTO RAMOS FERREIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os autos sobre Representação oferecida pelo Senhor Valmery de Jesus Helvécio Pereira – cidadão - em face da Prefeitura
Municipal de Marataízes, por supostas irregularidades no edital de
Concorrência Pública nº 04/2014, cujo objeto é a contratação
de sistema de esgotamento sanitário com elevatória, no bairro
Acapulco.
O representante alegou, em síntese, a ocorrência de possível restrição da competitividade na cláusula 5.1.4.4 do edital, onde exige
vinculação do responsável técnico à empresa licitante, em
data anterior à do edital, o que contraria o art. 30, § 1º, I da Lei
8666/93 que somente exige essa vinculação na data da entrega
das propostas.
Na Decisão Monocrática Preliminar DECM 2052/2014 (fls. 4143), decidi pela notificação dos responsáveis, senhores Senhor
Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes, Marciones Nunes de Souza – Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Marcos Roberto Ramos Ferreira – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, para que em 5 (cinco) dias enviassem a
esta Corte cópia integral do processo licitatório referente ao edital
em tela, e pela manifestação acerca dos termos da presente Representação.
Procedidas as notificações dos responsáveis, estes apresentaram
não apresentaram qualquer manifestação conforme informação
do Núcleo de Controle de Documentos deste Tribunal (fls.49). Em
despacho de folhas 52 recebi os autos como representação a ser
apurada em rito sumário, e os encaminhei para análise do Núcleo
de Cautelares na forma do artigo 309 do RITCEES para instrução.
Em seguida, o Núcleo de Cautelares emitiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 76/2015 (fls. 53-57), na qual analisa
os autos e propõe a determinação de prazo para que as autoridades competentes encaminhem cópia integral do processo licitatório,
pois fundamental para o exercício do controle externo, sob pena de
multa diária, nos termos do art. 135, inciso l , §2º da LC 621/2012
e art. 301 do RITCEES.
Consta às fls. 60-65 documentação encaminhada pelo senhor Robertino Batista da Silva na data de 09 de fevereiro de 2015, informando da anulação do edital de Concorrência Pública nº 004/2014.
Encaminhados os autos para análise técnica, o Núcleo de Cautelares verificando a documentação acostada firmou na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1388/2015 (fls.67-69) prejudicada a
análise da representação por perda superveniente do objeto, e pro-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
pugnou por extinguir o processo sem julgamento de mérito e seu
consequente arquivamento, uma vez que restou demonstrado nos
autos que o processo licitatório combatido havia sido anulado, nos
seguintes termos:
[...]
Considerando-se que o referido certame impugnado não mais subsiste em virtude de ter sido anulado pelo Prefeito em exercício,
entende-se pela aplicação analógica, in casu, do artigo 267, inciso
VI, e § 3º do Código de Processo Civil, pelo qual:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria
constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá
pelas custas de retardamento.
Eis, que não havendo mais certame licitatório a ser objeto de fiscalização por parte deste Egrégio Tribunal, ocorre no presente caso
a chamada “carência da ação”, que ocorre nas hipóteses em que
não subsiste mais uma das Condições da Ação, traduzidas no trinômio: legitimidade, interesse processual e possibilidade jurídica
do pedido.
No caso em análise fica patente, portanto a falta de interesse processual no prosseguimento deste processo, vez que inexistentes a
necessidade ou mesmo a utilidade do mesmo em razão da posterior
Anulação da Concorrência Pública nº004/2014.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
Seja extinto o processo sem julgamento de mérito por ausência de
interesse processual, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, aplicando-o subsidiariamente, na forma do art. 70
da Lei Complementar nº 621/2012, com o consequente arquivamento destes autos.
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 que autoriza nosso Regimento Interno.
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior.
Em 03 de março de 2015.
[...]
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em Parecer do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (PPJC 982/2015 - fls. 71):
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Adoto a fundamentação exarada pela área técnica e Ministério Público de Contas, e, consequentemente ratifico a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1388/2015 (fls.67-69), e o Parecer PPJC 982/2015
- fls. 71, pela extinção do feito sem julgamento do mérito por perda
superveniente do objeto, na forma do art. 307, §6º do RITCEES c/c
art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1388/2015, e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 Pela extinção do processo sem julgamento do mérito, e o
consequente arquivamento, dada a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 307, § 6º da Resolução TC nº 261/13;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11604/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, extinguir o processo
sem resolução do mérito, dada a perda superveniente do objeto,
com fulcro no artigo 307, §6º, do Regimento Interno deste Tribunal,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
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Composição Plenária
Presentes 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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1047/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-998/2015
JURISDICIONADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - SRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
RESPONSÁVEIS - EDER PONTES DA SILVA E BRUNELLI BROSEGHINI FOEGER
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 1) IMPROCEDÊNCIA
– 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada a esta Corte pela sociedade empresária SRM Comércio e Serviços Ltda. ME, na data de 21 de
janeiro de 2015, em face do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, protocolo nº 001003 (fls. 1-49), informando à ProcuradoriaGeral do Ministério Público de Contas do ES da existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 002/2015.
Informa o representante que o Processo Administrativo nº MP
33202/2014 que objetivou a formação de registro de preços para
aquisição de material permanente (scanner de mesa) foi direcionado a uma só marca, e teria como objetivo beneficiar a empresa
AMC Informática LTDA, supostamente também a empresa que teria
ajudado o MPES a elaborar o edital. Para tanto, anexa o Edital de
Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2015 (fls.7 e ss.).
Decidi por diligenciar previamente, com amparo no art. 314 e art.
176, §3º, inc. I da Resolução TC 261/2013, notificando os responsáveis Exmo. Sr. Eder Pontes da Silva – Procurador-Geral de Justiça e Sra. Brunelli Broseghini Foeger – Pregoeira CPL / MP-ES,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem informações
que entendessem necessárias acerca da representação oferecida.
Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram suas justificativas vistas às fls.63/168.
Os autos foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle Externo
e ao Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, haja vista a especificidade da matéria tratada nos autos. Foi elaborada a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 174/2015 sugerindo pela improcedência da
Representação.
Seguiram os autos para instrução conclusiva, o que foi apresentada na forma da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1568/2015
(fls.134-137), nos seguintes termos:
[...]
2 – ANÁLISE
Conforme já aqui noticiado, o Núcleo de Tecnologia da Informação
- NTI, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 174/2015,
analisou cuidadosamente os fatos trazidos na peça de Representação, análise esta que, face ao seu teor elucidativo, reproduz-seguir:
[...]
supostas irregularidades APONTADAS NA REPRESENTAÇÃO
O objeto da PE nº 02/2015 do MPES trata da aquisição de equipamentos do tipo scanner de mesa.
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Segundo a representante, a especificação do edital teria sido direcionada a um determinado fabricante, a saber, Fujistu. Segundo a
denúncia, tal direcionamento ter-se-ia dado pela exigência de “suporte a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte” e teria como objetivo beneficiar a empresa AMC Informática
LTDA, supostamente também a empresa que teria ajudado o MPES
a elaborar o edital.
Informações prestadas pelos notificados
Os responsáveis pela licitação afirmam que as alegações da representante não possuem fundamento, visto que a empresa AMC Informática LTDA sequer participou do pregão eletrônico em questão.
Também não haveria nenhuma evidência ou indício para a alegação
de que a empresa supracitada tenha colaborado com a TI do MPES
para a elaboração do edital.
Além disso, explicam que a questão sobre a especificação “suporte
a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte”
foi esclarecida ainda durante a fase externa do PE nº 02/2015, através de consulta formulada por uma das interessadas no certame,
nos seguintes termos (fl. 66):
Empresa 2
a) No item 1.9 do Anexo I é exigido o seguinte: “Suporte a digitalização de documentos A3 através da folha de transporte;”
Entendemos que o scanner deverá possuir a capacidade de digitalização de documentos A3, sendo por folha de transporte ou por
qualquer outro recurso que atendendo a exigência, Pois a maioria
dos fabricantes executam esta tarefa juntando a frente com o verso da folha, sem a necessidade de uma folha de transporte que é
recurso de um determinado fabricante (FUJISTU). Portanto, está
correto nosso entendimento?
Sim, está correto o entendimento.
Assim, requerem os notificados o arquivamento da denúncia.
Análise
Analisando os esclarecimentos prestados, entende-se que as alegações da representante não possuem fundamento. Em primeiro
lugar, não há mesmo qualquer evidência de que a empresa AMC
Informática LTDA forneceu a especificação do edital do PE nº
02/2015. Por outro lado, o fato de a referida empresa não ter sequer participado do certame é realmente um indício de que isso não
tenha acontecido.
Além disso, o esclarecimento prestado pela Comissão de Licitação
sobre a exigência de “suporte a digitalização de documentos A3
através da folha de transporte” eliminou a restrição à fabricante
Fujistu, tendo sido classificadas várias licitantes mesmo oferecendo
scanners de outros fabricantes. Inclusive a empresa vencedora do
certame, High Digital Storage Serviços LTDA (fls. 121, 123 e 127),
afirma em seu site que fornece scanners da fabricante Kodak.
Conclusão
Por todo exposto, conclui-se que as alegações da representante
não tem fundamento.
Vitória, 03 de março de 2015.
Bruno Fardin Faé
Auditor de Controle Externo
Núcleo de Tecnologia da Informação
Matrícula: 203.537
Como se vê, a Manifestação Técnica Preliminar MTP 174/2015, ao
analisar a documentação relativa ao certame, não verificou a incidência de caráter restritivo na exigência editalícia referente à especificação do scanner de mesa.
Dessa forma, corroborando a análise apresentada na MTP 174/2015,
opina-se pela improcedência da Representação.
3 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos e diante do preceituado no art. 319,
§ 1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando pela
improcedência da Representação, com base no inciso I, do artigo
95, c/c artigo 99, §2º, ambos da LC 621/2012.
3.2 Sugere-se, ainda, que se dê CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão a ser proferida, conforme art. 307, §7, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 11 de março de 2015.
[...]
No mesmo sentido o Ministério Público de Contas manifestou-se por
meio de Parecer PPJC 1857/2015 da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls. 140-143).
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.
Pelo já exposto, ratifico os posicionamentos da Área Técnica na
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Instrução Técnica Conclusiva ITC 1568/2015 (fls.134-137), do
Ministério Público de Contas PPJC 1857/2015 (fls. 140-143).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente representação e consequente arquivamento, com base no inciso I do art. 95 e art. 99 §2º
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 207, inc. III da
Resolução TC nº 261/2013, tendo em vista a ausência de indícios
de irregularidade.
3.2 Que seja dada ciência ao representante, na forma do §7º do
artigo 307 da Resolução 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-998/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar improcedente a presente Representação, tendo em
vista a ausência de indícios de irregularidades, com base no inciso I do art. 95 e art. 99, §2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e art. 207, inciso III, do Regimento Interno;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1048/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1015/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - GR – GARANTIA REAL SEGURANÇA LTDA
RESPONSÁVEIS - RODNEY ROCHA MIRANDA, ANA EMÍLIA GAZEL
JORGE, PEDRO IVO DA SILVA E MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLANDA CAVALCANTE
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015
– 1) RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RODNEY
ROCHA MIRANDA E ANA EMÍLIA GAZEL JORGE – 2) IMPROCEDÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada a esta Corte por GR Garantia real Segurança Ltda., em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na data de 27 de janeiro de 2015, protocolo nº 50101/2015-1,
com pedido de concessão de medida cautelar, alegando a existência
de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 09/2015,
cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviço de Portaria e de Vigilância Patrimonial Armada e Desarmada,
Convencional, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e
insumos, para Prefeitura Municipal de Vila Velha.
A representante aponta como irregular no procedimento licitatório,
em sua peça inicial, em síntese: duplicidade de objeto; exigência de
índices, acrescidos de capital social (de 10%) do valor estimado da
contratação; comprovação de possuir no seu quadro permanente
profissionais de Segurança do Trabalho em conformidade com a NR-
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04 do SESMT; e critério de quantitativos mínimos para atestados de
capacidade técnica restritivo, tendo em vista tratar-se de registro
de preços e ao mesmo tempo deverá prever/admitir o emprego de
atestado da Matriz.
Decidi por diligenciar previamente, com amparo no art. 307, §1º
da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno), Decisão Monocrática Preliminar DECM 158/2015 (fls. 114-116), notificando
os responsáveis senhor Rodney Rocha Miranda – Prefeito Municipal,
senhora Ana Emília Gazel Jorge - Secretária Municipal de Governo,
senhor Pedro Ivo da Silva - Secretário Municipal de Administração
e Planejamento e senhora Menara R.S.M. de H. Cavalcante – Pregoeira, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem informações que entendessem necessárias acerca da representação
oferecida.
O senhor Rodney Rocha Miranda (fls. 172-189) e a senhora Ana
Emília Gazel Jorge (fls.129-167), em suas manifestações pleitearam suas exclusões do polo passivo, uma vez que o Município de
Vila Velha possui Lei de desconcentração administrativa (Lei Municipal nº5318/2012) e o Pregão Eletrônico nº 9/2015 estaria vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Os responsáveis
Pedro Ivo da Silva, Secretário Municipal de Administração, e Menara Ribeiro Santos Magnago de Hollanda Cavalvante, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, defenderam conjuntamente os
atos praticados, contestando os termos da representação (fls.191200 e 203-212).
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Cautelares onde se elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 161/2015 (fls.
216-223) sugerindo o não recebimento da Representação:
2 – ANÁLISE TÉCNICA
2.1 – Do não recebimento da representação
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da representação, de acordo com o
art. 94 da Lei complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas), in verbis:
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.
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
No mesmo sentido prevê o regimento interno desta Corte de Contas
Estadual (Resolução TC nº 261/2013):
Art. 177. 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.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato
será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Compulsando os autos constata-se que o representante não assinou a representação (fl. 8).
Nesse caso, a ausência de identificação do representante se equipara a uma delação anônima.
O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir
a consumação de abusos no exercício de liberdade de manifestação do pensamento, pois, ao exigir-se a identificação de quem se
vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à
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própria configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em
última análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da
prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de
responsabilização, “a posteriori”, tanto na esfera civil, quanto no
âmbito penal.
Vê-se, portanto, que a proibição do anonimato tem um só propósito, qual seja, o de permitir que o autor do escrito ou da publicação
possa expor-se às consequências jurídicas derivadas de seu comportamento abusivo: “Quem manifesta o seu pensamento através
da imprensa escrita ou falada, deve começar pela sua identificação.
Se não o faz, a responsável por ele é a direção da empresa que o
publicou ou transmitiu”.
Nisso consiste a razão da norma, que, inscrita no inciso IV do art.
5º, da Constituição da República, proclama ser “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. (grifei)
Assim sendo, na análise dos requisitos de admissibilidade constata-se que o Representante não se identifica, deixando de observar
o requisito contido no inciso II do art. 94 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, motivo pelo qual opina-se pelo não conhecimento da representação.
2.2 – Da ilegitimidade dos senhores Rodney Rocha Miranda
e Ana Emília Gazel Jorge
No caso em tela, não se vislumbra a responsabilidade dos senhores
Rodney Rocha Miranda e Ana Emília Gazel Jorge visto que no Município de Vila Velha a Lei 5.318/2012 estabeleceu a desconcentração
administrativa no Poder Executivo.
Conforme consignado nos autos, o Pregão Eletrônico nº 9/2015
está vinculado à Secretaria Municipal de Administração, sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Administração, Sr. Pedro
Ivo da Silva.
Em regra, no caso de desconcentração legal (outorga), ocorre a
isenção de responsablidade do delegante, salvo disposição legal em
contrário, conforme já decidiu esta Corte de Contas, nos termos do
voto do Eminente Conselheiro Sérgio Aboudib:
Concluo manifestando meu entendimento de que, para que seja
responsabilizado o Prefeito Municipal pelos atos praticados pelos
seus secretários ou ordenadores de despesas torna-se necessária a
existência de elementos subjetivos - dolo ou culpa, vez que não se
pode presumir responsabilidade automática ao prefeito por
atos praticados pelos seus secretários e subordinados, sobretudo quando tem competência delegada por lei e porque
não cabe a ele, Prefeito, rever todos os atos administrativos
praticados por seus subordinados, o que inviabilizaria toda
a gestão.
Inexistindo nos autos esses elementos subjetivos, a meu ver, não
é juridicamente correto imputar essa responsabilidade ao Prefeito
Municipal.
Por seu turno, é indiscutível que a qualquer tempo, será o Prefeito
o responsável politicamente pelos atos praticados pelos seus comandados. A sua imagem é que será avaliada de forma positiva
ou negativa. Em eleições futuras acarretará as consequências de
escolhas mal feitas de membros da equipe. Entretanto o que aqui
se discute é se o mesmo será responsável de forma objetiva a ser
alcançado pelas sanções decorrentes de atos praticados em função
da delegação.
Ante o exposto, acato a preliminar de ilegitimidade ad causam do
Prefeito Municipal, excluindo-o do polo passivo do presente feito.
Registro, por derradeiro, que situações equivalentes deverão ser
analisadas in concreto. (grifos nossos)
Assim sendo, opino pela declaração de ilegitimidade do Prefeito Municipal Sr. Rodney Rocha Miranda e Secretária Municipal de Governo
Srª Ana Emília Gazel Jorge.
2.3 – Do mérito
Aponta o representante quatro irregularidades:
Duplicidade de objeto;
Com relação à duplicidade de objeto, não foi possível identificar a
suposta irregularidade.
Afirma a representante que a presente licitação visa contratar dois
objetos que são praticados por empresas de diferentes ramos de
atividade (CNPJs distintos), que confundem cabalmente a licitação
(vigilância e porteiro).
Não concordamos com a referida interpretação. Estão devidamente
separados os lotes: I (vigilância desarmada), II (vigilância armada), III (porteiro). Além disso, às fls. 69/87 temos a minuta do
contrato de vigilância e às fls. 90/107 a minuta do contrato de
portaria. Separando, dessa forma, os dois ramos de atividade.
Exigência de índices acrescidos de capital social (de 10%)
do valor estimado da contratação;
Com relação à exigência de índices acrescidos de capital social (de
10%) do valor estimado da contratação alega o representante que
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será necessário reformar o edital estabelecendo que o limite de
10% está vinculado a 12 (doze) meses do contrato e que o patrimônio liquido será considerando nesse cálculo.
Concordamos com os argumentos apresentados pelo gestor público, não vislumbrando a suposta irregularidade.
O item 4.2.3 do anexo IV (fl. 179), trata de uma faculdade dada ao
licitante que não conseguir comprovar sua qualificação econômica
financeira através dos índices exigidos no item 4.2.2.
No que tange aos 10% vinculados a 12 (doze) meses, estes valores
estimados já estão constando no Anexo II – proposta comercial –
referente a este período (fls. 49/51).
Comprovação de possuir no seu quadro permanente profissionais de Segurança do Trabalho em conformidade com a
NR-04 do SESMT;
Estabelece a cláusula 18.1 do Edital:
18.1. Apenas no caso da prestação de serviços de vigilância e no
ato da assinatura do contrato, será exigido:
18.1.1. Autorização de Funcionamento e Certificado de Segurança,
conforme regulamentado pela Portaria no 387/2006 DG/DPF e suas
alterações.
18.1.2. Comprovação de possuir no seu quadro permanente profissionais de Segurança do Trabalho em conformidade com a NR-04
do SESMT.
18.1.2.1. Os referidos profissionais poderão ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente da empresa licitante,
na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo
comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a licitante, no ato
da assinatura do contrato, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.
Considerando que a referida comprovação de possuir no quadro
permanente profissionais de Segurança do Trabalho seria exigida
apenas na assinatura do contrato, não foi possível identificar a suposta irregularidade.
Critério de quantitativos mínimos para atestados de capacidade técnica restritivo tendo em vista tratar-se de registro
de preços e ao mesmo tempo deverá prever/admitir o emprego de atestado da Matriz.
Estabelece o Edital:
14.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados
para habilitação deverão estar em nome da licitante, e preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.
14.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz.
14.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são
emitidos somente em nome da matriz.
14.2. Será desclassificado a licitante que deixar de apresentar,
qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com
o estabelecido neste Edital e seus Anexos.
Segundo orientação do Tribunal de Contas da União, se o licitante
for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em
nome da matriz; se o licitante for filial, todos os documentos devem
estar em nome da filial; e, no caso de filial, é dispensada a apresentação dos documentos que, pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz.
Dessa forma, concordamos com a Corte de Contas da União, não
sendo possível vislumbrar a suposta irregularidade.
Destaca-se que a presente manifestação técnica se limitou a
analisar as irregularidades descritas na inicial
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do inciso II do art. 94 c/c art. 99, §2º da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, não seja não conhecida a
representação (item 2.1 desta peça);
3.2 – Sendo conhecida a representação:
3.2.1- seja declarada a ilegitimidade do Prefeito Municipal Sr. Rodney Rocha Miranda e Secretária Municipal de Governo Srª Ana Emília Gazel Jorge, conforme item 2.2 desta peça;
3.2.2 – seja considerada improcedente a representação com a
consequente remessa dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas (NEC) para elaboração da Instrução Técnica
Conclusiva (ITC), na forma do art. 311, § 2º c/c art. 47, III, “e” e
do RITCEES (item 2.3).
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão
a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de fevereiro de 2015.
[...]
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Seguiram os autos para instrução conclusiva, o que foi elaborada na forma da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1941/2015
(fls.225-233), nos seguintes termos:
[...]
2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Em exame, observa-se que os esclarecimentos e documentos
acostados nos autos, em resposta aos temos de notificação n.º
0241/2015, 0242/2015, 0243/2015 e 0244/2015, foram analisados pelo Núcleo de Cautelares (NCA), consignado na Manifestação
Técnica Preliminar n.º 161/2015, fls. 216/223, ,nos seguintes
termos:
[...]
Verifica-se que a Representação foi recebida pelo Conselheiro Relator, através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 158/2015
(fls. 114/116).
Desta forma, levando em consideração todo o contexto da Manifestação Técnica Preliminar MTP 161/2015, acostada às fls. 216/223
dos autos, adotada pelo Núcleo de Cautelares (NCA), opinandose pela “improcedência da representação”, ex vi art. 95, inc.
I c/c art. 101, parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº
621/2012 e art. 329, § 3º, do Regimento Interno deste TCEES.
3.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1 Considerando as análises procedidas e as motivações adotadas na Manifestação Técnica Preliminar MTP 161/2015, fls.
216/223, elaborada pelo Núcleo de Cautelares (NCA), diante do
preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº
261/2013, conclui-se opinando pelo arquivamento do feito em
razão da:
2.1.1 improcedência da representação, com base no inciso I, do
artigo 95, c/c artigo 99, §2º, ambos da LC 621/2012.
2.2 Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da
decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art.
307, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, ES, 26 de março de 2015.
No mesmo sentido o Ministério Público de Contas manifestou-se
por meio de Parecer PPJC 165/2015 da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luciano Vieira (fls. 242).
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.
Pelo já exposto, ratifico os posicionamentos da Área Técnica na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1941/2015 (fls.225-233), e
do Ministério Público de Contas PPJC 165/2015 (fls.242).
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal Sr. Rodney Rocha Miranda e da Secretária Municipal de Governo Srª Ana Emília
Gazel Jorge;
3.2 Pela improcedência da presente representação e consequente arquivamento, com base no inciso I do art. 95 e art. 99 §2º
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 207, inc. III da
Resolução TC nº 261/2013, tendo em vista a ausência de indícios
de irregularidade;
3.3 Para que dê ciência ao representante, na forma do §7º do artigo 307 da Resolução 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1015/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Reconhecer a ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal Sr.
Rodney Rocha Miranda e da Secretária Municipal de Governo Sra.
Ana Emília Gazel Jorge;
2. Considerar improcedente a presente Representação, com base
no inciso I do art. 95 e art. 99 §2º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e art. 207, inc. III do Regimento Interno, tendo em vista
a ausência de indícios de irregularidade;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
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Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1075/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8561/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO - EXERCÍCIO 2014
REPRESENTANTE - SOLUS TECNOLOGIA LTDA
RESPONSÁVEIS - ANDRÉA BLUNCK SALAZAR E CONRADO BARBOZA ZORZANELLI
ADVOGADOS - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/ES
15.111) E LUCIANA DRUMOND MORAES (OAB/ES 9.538)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PROCEDÊNCIA – REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – CONFIRMAR MEDIDA CAUTELAR
- DETERMINAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os autos sobre Representação com pedido de concessão
de medida cautelar inaudita altera parte, formulada por Solus
Tecnologia Ltda., em face da Prefeitura Municipal de São Mateus,
por supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 36/2014, cujo
objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviço de
locação, instalação e manutenção de videomonitoramento digital
de imagem.
O representante alega em sua peça inicial, em síntese:
1 - os serviços e bens fixados no edital possuem padrões de qualidade extremamente complexos, não caracterizando bens e serviços
comuns, conforme prevê a Lei nº 10.520/02, que dispõe sobre o
pregão;
2 - O Edital e seus anexos não descrevem de forma satisfatória
os elementos mínimos sobre a prestação do serviço, razão pela
qual toda e qualquer formulação de proposta, nessas condições,
pode tornar-se inexequível. Não estão identificados o quantitativo
mínimo ou máximo do objeto, o que impossibilitaria a formação e
composição do preço.
3 – Exigência descabida no item 5 do Anexo I (f. 46), que também
influenciaria na composição de preços, não havendo ainda indicação do período de instalação e de locação:
As estruturas serão entregues e instaladas em pleno funcionamento, de acordo com a demanda do município, simultaneamente total
ou parcialmente, dos equipamentos licitados. Os mesmos deverão
estar totalmente montados até um (01) dia antes do evento a contar a partir da emissão da ordem de fornecimento.
4 – Inexistência de especificação sobre o local da sala de gerência
e monitoramento e o local de instalação das câmeras. O item 4 do
Anexo I – Termo de Referência não descreve a “central de videomonitoramento”, além disso, por tratar-se de locação, seria necessário especificar o resultado esperado do equipamento e não suas
especificações;
5 – Inexistência de previsão de visita técnica e pessoa indicada para
esclarecimento das questões conflitantes do Edital;
6 – Exigência indevida de inscrição no CREA.
Em análise preliminar, decidi por receber o presente feito como
Representação, deixar de acolher, naquele momento, o pedido de
medida cautelar e notificar os responsáveis para apresentar informações que entendessem necessárias no prazo de 5 dias, na forma
do art. 307, §1º, da Resolução TC 261/2013, com posterior encaminhamento à área técnica para análise dos fundamentos e pressupostos da cautelar, conforme Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1610/2014 (fls. 67/70).
Os senhores Amadeu Boroto e Conrado Barbosa Zorzanelli atenderam intempestivamente aos Termos de Notificação nºs 2144/2014
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e 2145/2014, respectivamente (fls. 80/106).
Tendo em vista que a Representação aborda questões relacionadas
à área de tecnologia da informação, os autos encaminhados ao Núcleo de Tecnologia da Informação, o qual opinou que a modalidade
pregão é aplicável ao objeto pretendido e não há elementos que
caracterizem o direcionamento ou restrição à competitividade do
certame. Concluiu, entretanto, que a especificação do objeto no
certame não contém elementos suficientes para uma adequada caracterização do mesmo (Manifestação Técnica Preliminar MTP
770/2014 - fls. 109/117).
Em seguida, o Núcleo de Cautelares elaborou a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 776/2014 (fls.118-122), opinando pelo
conhecimento da presente Representação, pela concessão da medida cautelar para a suspensão do Pregão Eletrônico 36/2014 até
a decisão final de mérito e pela oitiva dos responsáveis para se
pronunciarem no tocante aos indícios de inconsistências apontados.
Nesse sentido foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1796/2014 (fls. 123/134), ratificada pela Decisão TC8169/2014 - Plenário (fl. 142).
Tendo os responsáveis apresentado os documentos de fls. 149/160
e 161/177, os autos retornaram ao Núcleo de Tecnologia da Informação, o qual elaborou Manifestação Técnica Preliminar MTP
871/2014 (fls. 180/182), que concluiu pela presença de indícios
de irregularidades.
Consequentemente, os autos retornaram ao Núcleo de Cautelares,
que confeccionou a Instrução Técnica Inicial ITI 1767/2014
(fls. 183/189), sugerindo a citação dos responsáveis para responder à irregularidade relativa à definição imprecisa do objeto, sugestão que acolhi na Decisão Monocrática Preliminar DECM
2069/2014 (fls. 191/194).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram as justificativas de fls. 203/214 e 219/230.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 564/2015 (fls. 232/237), opinando pela
manutenção da inconsistência relativa à definição imprecisa do objeto (item 2.1 da ITC), assim como pela confirmação da medida
cautelar e determinação ao ente para que proceda à anulação do
Pregão Presencial 36/2014, e, caso reabra novo certame com o
mesmo intento, faça constar no edital a precisa e completa definição do objeto da licitação.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas à fl. 239,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva (Parecer PPJC 684/2015).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 564/2015, que aqui se transcreve:
2 - ANÁLISE DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE APONTADO
NA ITI 1767/2014
2.1 – Definição imprecisa do objeto (item 2.1, da ITC 1767/2014)
Inciso I do art. 40 c/c inciso I do art. 55 da Lei
Base legal:
8666/93
Responsáveis: Andréa Blunck Salazar – Secretária Municipal de
Turismo
Conrado Barbosa Zorzanelli - Preogeiro
De acordo com a ITI 1767/2014, itens fundamentais para a correta elaboração da proposta de preços não foram especificados,
infringindo-se o art. 3º, II, Lei 10.520/2002, e o art. 6º, IX, Lei
8.666/93.
Os Defendentes refutaram a pecha, apresentando, para tanto, os
mesmo argumentos esposados às fls. 149/160, que já foram rechaçados pelo setor especializado.
Sendo assim, não cabe afastar a irregularidade, visto que onde há
a mesma razão, aplica-se o mesmo direito (ubi eadem ratio, ibi
eadem jus).
Em todo caso, cabe pontuar algumas observações.
A falta de especificação apontada pela área técnica tem nitidamente
impacto direto sobre a proposta de preços a ser apresentada, bem
como sobre a correta execução contratual. Veja-se, por exemplo,
o caso da “quantidade e especificação dos monitores nos quais serão projetadas as imagens, bem como o número de imagens por
monitor”. Não há justificativas para que não se caracterize quantos
monitores se fazem necessários. Seria um suficiente? Dois, três,
quinze, cem? Cada empresa orçaria a quantidade que quisesse?
Qual o parâmetro que elas usariam para precificar, então, suas propostas e como saber se estas estariam adequadas?
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Outro problema decorre desse mesmo fato. Imagine-se que as partes contratantes acordassem, informalmente, como haveria de ser,
que seriam necessários dez monitores. No caso de necessidade de
aumento ou supressão da quantidade de monitores, na forma do
art. 65, I, “b”, L. 8.666/93, seria esse o número que serviria de
parâmetro? E se a contratada se recusasse a suportar a alteração
por falta de previsão legal, como agiria a Administração? Teria que
suportar os efeitos da válida negativa?
Note-se que todos esses questionamentos decorrem tão somente
da dúvida havida no que concerne à quantidade de monitores, sem
adentrar nas especificações destes e no número de imagens por
monitor – o que está em apenas um só item apontado pelo NTI.
Semelhantes indagações podem ser feitas a respeito da qualidade de imagem, especificações da mesa operadora, quantidade de
técnicos necessários para operar o sistema (o custo homem/hora é
deveras relevante na composição de custos), medidas de segurança
para o caso de falha do equipamento, forma de disponibilização do
arquivo das gravações, local onde as câmeras seriam instaladas.
Se a empresa vencedora disponibilizasse o serviço em três TVs com
tubo de imagem de 5 polegadas, com projeções cheias de chuvisco,
de modo a tornar inidentificável o sinistro, estaria cumprido o contrato? Se não, com base em que poderia a Administração exigir algo
diverso e qual seria o impacto da alteração no valor do contrato?
Enfim, diversos elementos essenciais para a correta caracterização
do objeto foram negligenciados pela Administração Pública, tornando sua definição imprecisa, o que afeta negativamente a formulação das propostas e a boa execução contratual, como o ensina a
jurisprudência:
Do exame dos autos, não restam dúvidas de que o objeto licitado,
não obstante a clareza de sua descrição genérica, não possui os
elementos necessários que propiciem a apresentação de preço e
um controle efetivo de sua execução. Não se sabe, por exemplo,
quantos pareceres serão dados, não se tem noção de quantos processos serão acompanhados junto aos tribunais superiores. Quanto
aos processos em andamento, não se tem ideia da fase em que se
encontram. Enfim, não existe a mínima certeza sobre as quantidades e qualidades do objeto licitado, que possibilite aos licitantes
oferecerem preços que, posteriormente não sejam questionados.
Não tenho dúvida em afirmar que apenas aqueles que possuíssem
pleno conhecimento da rotina da CODESP, na forma como o objeto
estava descrito, teriam condições de ofertar preços sem maiores
riscos de, posteriormente, ser questionado o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. (TCU. Acórdão 497/2004, Plenário, Rel. Min.
Ubiratan Aguiar.)
Determinar à Unirio que: na formalização de instrumentos contratuais com as fundações de apoio e, em especial com a FUNRIO, observe rigorosamente os incisos I e IV, do art. 55, da Lei nº
8.666/93, e art. 1º da Lei nº 8.958/94, fazendo incluir nesses atos
todas as cláusulas exigidas legalmente, devendo, nos casos dos
contratos nº 08/2001, 09/2001, 11/2001, 12/2001 e 13/2001, ser
promovida a correção referente à identificação do objeto contratado, que deve ser claro, preciso, discriminando detalhadamente
os serviços abrangidos, suas características e quantidades, prazos
de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo. (TCU, Acórdão 68/2007, 2ª
Câmara, rel. Min. Aroldo Cedraz.)
Sobre a completa descrição do objeto licitado, também ressalta a
importância a doutrina:
O instrumento deve definir, de modo preciso, as prestações que
cada parte assume. Essa definição subordinar-se-á aos termos do
ato convocatório e da proposta selecionada como a melhor. Todos
os dados característicos e identificadores do objeto mediato deverão ser indicados, tais como marcas, especificações técnicas, dimensões, desempenho etc. essa descrição é relevante para permitir
o exercício do controle de qualidade. No momento da execução do
contrato, a Administração promoverá a verificação da compatibilidade dos produtos entregues com a descrição contida no instrumento contratual.
Portanto, haja vista a deficiência na descrição do objeto do contrato, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de
Andréa Blunck Salazar e Conrado Barosa Zorzanelli, conforme
condutas e nexos causais descritos na ITI 1767/2014.
Acrescento que a Área Técnica especificou, na Manifestação Técnica Preliminar MTP 7702014, os seguintes elementos faltantes na
caracterização do objeto a ser contratado pela Secretaria Municipal
de Turismo de São Mateus:
No presente caso, além dos pontos ressaltados pela representante,
como os locais onde as câmeras e a sala de gerência e monitoramento serão instaladas, outros importantes requisitos direcionadores dos custos da proposta não foram especificados, tais como:

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

Página 20
Quantidade de técnicos que irão operar o sistema;
Quantidade e especificação dos monitores nos quais serão projetadas as imagens, bem como o número de imagens por monitor. Ex.:
Todas as imagens deverão ser projetadas em 02 (dois) monitores
de LCD de 42” e em cada monitor deverá ter no máximo 6 (seis)
imagens;
Especificações da mesa operadora;
Qualidade das imagens (quadros por segundo, resolução etc);
Questões relativas à segurança e disponibilidade dos equipamentos
e das gravações, ou seja, medidas a serem adotadas caso algum
equipamento falhe no momento do evento ou se as gravações serão
realizadas com redundância;
Forma pela qual o arquivo das gravações será disponibilizado à contratante;
Em que pese o fato de tal especificação ter sido incluída na Instrução Técnica Inicial ITI 1767/2014 (fls. 183/189), objeto de citação
aos responsáveis, estes se limitaram a reiterar, em suas justificativas, que a delimitação do objeto somente seria possível à medida
que fossem surgindo os eventos no município que dependam de
videomonitoramento.
Nesse sentido, entendo que a defesa apresentada apenas confirma o fato apontado pela empresa licitante de que a Administração
iniciou o procedimento licitatório sem ter exata noção dos quantitativos mínimos e máximos do objeto a ser licitado, ou que tenha
planejado, mesmo que de forma básica, os serviços de que Administração necessita.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 564/2015 (fls. 232/237) e do Ministério
Público de Contas (fl. 239), VOTO:
3.1 Pela procedência da presente representação, com base no
inciso II, do artigo 95 e artigo 99, §2º da Lei Complementar Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1 Definição imprecisa do objeto
Base Legal: Infringência ao inciso I do artigo 40 e ao inciso I do art.
55 da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Andréa Blunck Salazar - Secretária Municipal de Turismo
Conrado Barbosa Zorzanelli – Pregoeiro
3.2 Por rejeitar as razões de justificativas da senhora Andréa
Blunck Salazar, Secretária Municipal de Turismo de São Mateus,
e do senhor Conrado Barbosa Zorzanelli, Pregoeiro Municipal,
em relação ao item 3.1.1 – Definição imprecisa do objeto, no
entanto, deixo de aplicar multa individual por não vislumbrar a
ausência da boa-fé.
3.3 Pela confirmação da medida cautelar (DECM 1796/2014 e
Decisão TC 8169/2014), expedindo-se determinação à Secretária
Municipal de Turismo e ao Pregoeiro Municipal para que procedam à anulação do Pregão Presencial 36/2014, reabrindo-se
novo certame, em cujo Edital conste a precisa e completa definição do objeto da licitação, identificando todos os elementos
necessários à formulação das propostas e correta execução contratual, conforme apontado nas Manifestações Técnicas Preliminares
770/2014 e 871/2014, confeccionadas pelo Núcleo de Tecnologia
da Informação, nos termos do art. 57, inciso III, da LC 621/2012,
3.4 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8561/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Andréa
Blunck Salazar, Secretária Municipal de Turismo de São Mateus,
e do senhor Conrado Barbosa Zorzanelli, Pregoeiro Municipal,
em relação ao item 3.1.1 – Definição imprecisa do objeto, no
entanto, deixo de aplicar multa individual por não vislumbrar a
ausência da boa-fé;
2. Considerar procedente a presente representação, com base
no inciso II, do artigo 95 e artigo 99, §2º da Lei Complementar
Estadual 621/2012, tendo em vista a manutenção da irregularidade
acima mencionada;
3. Confirmar medida cautelar (DECM 1796/2014 e Decisão TC
8169/2014),
5. Determinar à Secretária Municipal de Turismo e ao Pregoeiro
Municipal para que procedam à anulação do Pregão Presencial
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36/2014, reabrindo-se novo certame, em cujo Edital conste
a precisa e completa definição do objeto da licitação, identificando todos os elementos necessários à formulação das propostas
e correta execução contratual, conforme apontado nas Manifestações Técnicas Preliminares 770/2014 e 871/2014, confeccionadas
pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, nos termos do art. 57,
inciso III, da LC 621/2012,
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1081/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1769/2009 (APENSO: TC-2858/2012)
JURISDICIONADO - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - OBERACY EMMERICH JÚNIOR E RICARDO DE
OLIVEIRA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 1) RECONHECER A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - 2) REGULAR – 3)
ENCAMINHAR CÓPIAS – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial determinada por esta Corte de Contas pela Decisão TC-3547/2009
(fl. 55), a fim de apurar indícios de irregularidades apontados no
processo PMES 44281382, cuja cópia havia sido encaminhada a
esta Corte de Contas pelo Coronel PM Oberacy Emmerich Júnior,
Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.
O processo PMES 44281382 tratou de eventuais irregularidades na
contratação da ACRIMETAL Sinalização Ltda.- ME para o fornecimento de um painel com as fotos dos ex-Comandantes do Centro
de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Espírito Santo
– PMES, via assinatura do Termo de Adesão à Ata de Registro de
Preços 002/06, procedente do Pregão Eletrônico 004/06 realizado
pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER.
Inicialmente, a então 2ª Controladoria Técnica elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 64/2009 (fls. 45/47), concluindo
pela incompetência desta Corte de Contas para se manifestar sobre
o caso em tela por se tratar de relação jurídica entre duas empresas privadas, e, portanto, não contido no art. 71 da Constituição
Estadual.
Em seguida, o então Conselheiro Relator proferiu Voto (fls. 50/54),
para que fosse procedida a uma tomada de contas em relação ao
Processo PMES 44281382, o que foi acolhido pelo Plenário deste Tribunal de Contas, conforme Decisão TC-3547/2009 (fls. 55/56).
Devidamente notificado da Decisão TC-3547/2009 (fl. 66), o Coronel PM Oberacy Emmerich Júnior encaminhou o Relatório Conclusivo de Tomada de Contas (fls. 74/333), o qual foi remetido à
área técnica para análise, a qual opinou pelo arquivamento dos
presentes autos, tendo em vista que a Comissão de Tomada de
Contas concluiu pela inexistência de dano ao erário (Manifestação
Técnica Preliminar MTP 15/2010 - fls. 337/343).
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Discordando do opinamento da área técnica, o então Conselheiro
Relator proferiu Despacho (fls. 366/369) solicitando ao Presidente desta Corte de Contas que fosse determinada a instauração de
auditoria especial a fim de analisar o contrato entre a PMES e a
Construcred, o Pregão Eletrônico nº 004/2006, a Ata de Registro de
Preços nº 002/2006, bem como o Termo de Adesão da PM.
Analisando a viabilidade da operacionalização da Auditoria Especial,
a área técnica manifestou-se no sentido de que a auditoria deveria
ser realizada na SEGER, posto que o Pregão Eletrônico nº 004/2006
e a Ata de Registro de Preços nº 002/2006 resultaram de processos
originários deste ente, e não da Polícia Militar. (fls. 371 e 373/374).
Em atendimento ao Plano de Auditoria 392/2010 (fl. 380), foi
elaborado o Relatório de Auditoria Especial RA-E 2/2011 (fls.
381/443), o qual registrou não terem sido verificados indícios de
irregularidades na contratação firmada entre a SEGER e a Construcred, bem como que não existe qualquer tipo de obrigação por
parte da SEGER em relação à Acrimetal, concluindo pela inexistência de dano ao erário. No mesmo sentido, foram elaboradas a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 582/2011 (fls. 444/446) e a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2930/2011 (fls. 451/453),
opinando, ainda, pelo arquivamento dos presentes autos.
Verificando que o Relatório de Auditoria não abordou integralmente
as questões suscitadas pelo Conselheiro Relator às fls. 366/369,
já que não se pronunciou no tocante ao contrato firmado entre a
Polícia Militar e a Construcred, o Ministério Público de Contas, em
Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano
Vieira (Parecer PPJC 10/2012 - fls. 458/459), requereu a baixa
dos autos à área técnica para sanar as omissões apontadas.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado à então 2ª Controladoria
Técnica, a qual entendeu que os autos se encontravam pendentes
de análise e manifestação de competência do Núcleo de Engenharia
e Obras, e, consequentemente, sugerindo o encaminhamento dos
mesmos a este setor (Despacho - fls. 462/467).
Seguiram, então, os autos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO que, na Manifestação Técnica Preliminar MTP
687/2014 (fls. 497/501), aduziu diversos argumentos de ordem
fática e jurídica, fazendo a seguinte proposição de encaminhamento
dos autos:
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.
Em manifestação de fls. 509/512, da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas
asseverou que, a fim de que a solução proposta não importe em
renúncia de competência conferida constitucionalmente, a solução
deve ser analisada no caso concreto. No mérito, ressaltou haver
elementos suficientes nos autos para o julgamento dos fatos apurados, opinando pela regularidade da presente tomada de contas
especial.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na manifestação de fls. 509/512, que aqui se
transcreve:
Em princípio, é importante asseverar que, não obstante a robustez das argumentações lançadas pela Unidade Técnica na referida
manifestação técnica, a solução proposta pode importar renúncia
de competência conferida constitucionalmente a esse Tribunal de
Contas, de modo que, a solução deve ser analisada no caso
concreto, não se podendo criar norma genérica aplicável indistintamente a todos os processos em razão, v.g., do estoque de processos, prazo de tramitação sem movimentação etc.
O exercício do controle externo é um poder-dever conferido pela
Constituição ao Federal aos Tribunais de Contas que tem a finalidade de julgar as contas de administradores públicos e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, bem
como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
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Tratando-se de poder-dever, a ser exercido em prol da coletividade,
e não mera faculdade, o exercício do controle externo é irrenunciável, não podendo ser dispensado ao talante de órgão administrativo, colegiado ou monocrático do Tribunal de Contas.
Vaticina Maria Sylvia Zanella de Pietro:
Analisados os princípios que estão na base de toda a função administrativa do Estado, é necessário examinar alguns dos poderes
que deles decorrem para as autoridades administrativas; tais poderes são inerentes à Administração Pública pois, sem eles, ela não
conseguiria fazer sobrepor-se a vontade da lei à vontade individual, o interesse público ao interesse privado.
Embora o vocábulo poder dê a impressão de que se trata faculdade da Administração, na realidade trate-se de poder-dever, já
que reconhecido ao poder público para que o exerça em benefício
da coletividade; os poderes são, pois, irrenunciáveis.
Destarte, embora exerça função judicialiforme, é o Tribunal de
Contas órgão eminentemente administrativo, de modo que são
suas competências, notadamente as administrativas-judicantes,
insertas no art. 71 da CF, irrenunciáveis.
Aliás, preceitua o art. 240 da Resolução TC n. 261/13 que “no
âmbito do Tribunal, além dos princípios gerais que regem o
processo civil e o administrativo, deverão ser observados,
entre outros, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da
impessoalidade, da oficialidade, da verdade material, do formalismo moderado, da celeridade, da publicidade, da transparência e da
segurança jurídica”. (grifos do Parecer)
Com espeque em tal preceptivo pode-se afirmar que se aplicam
aos processos de controle externo, no que for cabível, as normas
da Lei Federal n. 9.784/1999, cuja aplicação subsidiária aos Estados e Municípios que não têm leis próprias sobre processo administrativo já restou reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Prescreve o art. 2º da aludida lei que “a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” e que, “nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de: [...] atendimento a fins de interesse
geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei” (parágrafo único).
À luz de tais normativos e princípios, portanto, é que deve ser investigado se no caso concreto há autorização para arquivamento
do processo sem que se configure renúncia do exercício do controle
externo.
Observa-se que a auditoria especial realizada teve por escopo subsidiar o julgamento dos fatos objeto deste processo, qual seja,
tomada de contas especial instaurada pela PMES que se circunscreveu à investigar a irregularidade de eventuais pagamentos efetuados à empresa Acrimetal, cujo relatório conclusivo foi pela inexistência de dano ao erário.
Por essa razão, somado ao que consta do RA-E 2/2011, concluiu a
Unidade Técnica que os autos deveriam ser arquivados, consoante
MPT 15/2010, fls. 337/343, ao tempo que recomenda a “improcedência” da matéria (ITC 582/2011, fls. 444/446).
Compulsando os autos, verifica-se que:
a) não há irregularidades no Pregão Eletrônico n. 004/06 e na Ata
de Registro de Preço n. 002/2006 da SEGER, conforme consta do
RA-E 2/2011;
b) não houve, até o presente momento, análise quanto à legalidade da contratação da CONSTRUCRED pela PMES e o respectivo termo de adesão, conforme requerido pelo Conselheiro Elcy de Souza
no despacho de fls. 346/355.
O RA-E 2/2011 deve servir de suporte para o exame da contratação da CONSTRUCRED pela PMES, realizado mediante adesão à
Ata de Registro de Preço n. 002/2006 da SEGER, que não ostenta
qualquer vício.
Não obstante, é importante mencionar que a contratação da CONSTRUCRED pela PMES foi objeto de investigação pela Corregedoria
do respectivo órgão que apontou irregularidades de natureza formal no procedimento, sem apurar dano econômico e financeiro (fl.
222). Igualmente, o inquérito policial militar que investigou tais fatos concluiu pela existência de crime de natureza militar e infração
disciplinar, sem apontar a existência de prejuízo de tal natureza
(fls. 926 e segts. – TC-2858/12).
Observa-se que a PMES efetuou o levantamento de eventuais créditos da Fazenda Estadual decorrentes do descumprimento de cláusula contratual pela referida empresa (fls. 974/976, TC-2858/12),
não sendo, portanto, alusivos a desvio ou desfalque de dinheiro e
nem decorrentes de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Ao
menos, é o que se pode extrair de toda a documentação colacionada aos autos principais e no apenso.
Neste ponto, preceitua o art. 163, § 7º, do RITCEES que a responDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 22
sabilidade do terceiro perante esse Tribunal de Contas não incide
quando se limitar ao simples descumprimento de obrigação contratual.
Por sua vez, não havendo, até o presente momento, informação de
que as falhas na contratação da empresa, mediante adesão à ata
de registro de preço n. 002/06, no início do exercício de 2007, conduziram a prejuízo ao erário, deve-se aplicar, na espécie, quanto
a estes fatos, o disposto no art. 375, caput, do regimento interno,
segundo o qual “a identificação da prescrição ainda na fase de instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e
a expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento
da lei, autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de
justa causa, mediante deliberação do colegiado.”
Tal normativo autoriza, assim, que não mais se proceda à investigação dos fatos, pois vislumbrada a ocorrência de prescrição, sobretudo ante a não evidenciação de dano ao erário.
Por fim, vale lembrar que estes autos constituem tomada de contas
especial, de modo que o seu julgamento deve ser efetuado com
espeque no art. 84 da LC n. 621/12.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação do
Ministério Público de Contas às fls. 509/512, VOTO:
3.1 Pelo reconhecimento da prescrição em relação a eventuais ilegalidades formais da contratação da Construcred pela Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo e no respectivo Termo de Adesão, nos termos do art. 375 do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
3.2 Para que seja julgada regular a presente tomada de contas especial, na forma do art. 84, inc. I da Lei Complementar
621/2012;
3.3 Pelo encaminhamento ao representante de cópia do
acórdão a ser proferido nos presentes autos, tendo em vista que
a representação objeto do Processo TC 2858/2012, por tratar dos
mesmos fatos que os analisados no presente processo, encontra-se
em apenso;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1769/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito
de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Reconhecer a prescrição em relação a eventuais ilegalidades
formais da contratação da Construcred pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e no respectivo Termo de Adesão, nos termos
do art. 375 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Julgar regular a presente tomada de contas especial, na forma
do art. 84, inc. I da Lei Complementar 621/2012;
3. Encaminhar ao representante de cópia do acórdão a ser
proferido nos presentes autos, tendo em vista que a representação
objeto do Processo TC 2858/2012, por tratar dos mesmos fatos
que os analisados no presente processo, encontra-se em apenso;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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 Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1050/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6871/2013 (APENSOS: TC-8045/2010 E TC6870/2013)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JONILDO DE CASTRO MUZI
ADVOGADOS - ALTAMIRO TADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES
Nº 15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16.046)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2009 CONVERTER O PROCESSO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
- ACOLHER PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAR IRREGULAR TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES DOS
ITENS 3, 5 E 6 - RESSARCIMENTO - MULTA - NÃO ACOLHER
A PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO TC-075/2011 DETERMINAÇÃO - RECOMENDAÇÕES - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – 1) CONHECER – PROVIMENTO – REFORMULAR
ACÓRDÃO TC-166/2013 – QUITAÇÃO – 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Jonildo de
Castro Muzi com vistas à reforma do Acórdão TC nº 166/2013, prolatado nos autos do processo TC-8045/2010, que cominou multa ao
recorrente no valor correspondente a 1.000 VRTE e imputou o ressarcimento no valor correspondente a 6.812,14 VRTE, em virtude
das seguintes irregularidades:
1 - INCONSTITUCIONALIDADE NO ESTABELECIMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIOS - artigo 29, VI, “b”, da Constituição Federal – ressarcimento de R$ 13.127,00, equivalente a 6.812,1432
VRTE:
O Plenário desta Corte, acompanhando voto do então Relator, Cons.
em substituição Marco Antônio da Silva, entendeu irregular o pagamento de subsídios ao presidente da Câmara de Iúna;
2 - EXERCÍCIO IRREGULAR DA FUNÇÃO PÚBLICA - artigo 156,
XXVI, do Estatuto dos Servidores Públicos de Iúna c/c artigo 29, da
Lei Federal 8.906/94.
Verifica-se do Relatório de auditoria de fls. 23/26 que o Procurador
Legislativo, titular de cargo de provimento efetivo, exerce a função
gratificada de Procurador Geral (Portaria nº 11/2007), sendo signatário do Contrato de prestação de serviços de nº 02/2009, de fls.
224/257, com a Câmara Municipal de Ibatiba, o que foi considerado
acúmulo ilegal de cargo e função Pública.
No Acórdão recorrido, o Relator Marco Antonio da Silva, entende
que o fato do Procurador Legislativo exercer a função gratificada
de Procurador Geral o impede de qualquer outro labor, mesmo que
fora do setor público, conforme dispõe art. 29 do Estatuto da OAB.
3 - FALTA DE SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES - artigo 37, caput, da
Constituição Federal, em especial quanto ao Princípio da Segregação de Funções derivado do Princípio da Moralidade Administrativa.
Verificou-se nos autos a concentração de diversas atribuições administrativas em torno de uma mesma servidora, Sra. Elaine Silveira
Gomes Sonsim. Tal como disposto no Relatório Técnico de Auditoria, a referida servidora era responsável pela realização das despesas (Empenho, Liquidação e Pagamento), bem como pelo controle
de pessoal, setor de Patrimônio, além de compor a Comissão Permanente de Licitação.
A área técnica entende que tal fato fere o Princípio da Segregação
de Funções.
A 8ª Secretaria Controle Externo - SCE, por meio da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 82/2013, opinou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, sugerindo o afastamento da irregularidade que se refere à Inconstitucionalidade no
estabelecimento irregular de subsídios. Em suma:
(...) embora a Instrução Normativa n. 003/2008 trate da verba de
representação como indenizatória, a natureza jurídica da mesma é
remuneratória, razão pela qual está e sempre esteve submetida ao
teto constitucional.
O corpo técnico afirma que este Tribunal já se manifestou sobre o
assunto nos Processos TC nºs. 6305/10, 1974/2010, 5546/2010 e
4462/2010, pugnando pela regularidade da presente irregularidade.
A área técnica sugere o afastamento do presente item.
O Ministério Público Especial de Contas em manifestação de fls.
44/46, da lavra do Procurador Luciano Vieira, perfilhando o entendimento da área técnica, opina pelo provimento parcial do recurso
para excluir do Acórdão recorrido a irregularidade se refere à Inconstitucionalidade no estabelecimento irregular de subsídios.
Nos termos das notas taquigráficas de fls. 77/82 dos autos, o recorrente realizou sustentação oral na 18ª Sessão Ordinária desta Corte
de Contas, ocorrida em 03 de junho de 2014.
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Ante a sustentação oral mencionada, foram os autos novamente
encaminhados a 8ª Secretaria de Controle Externo que se manifestou através da Intrução Técnica ITD 6/2014, ratifiacndo a Instrução
Técnia ITR 82/2013, que afastou a irregularidade referente ao pagamento de subsídio ao Presidente da Câmara Municipal de Iúna e
manteve as irregularidades do exercício irregular da função pública
e da falta de segregação de funções, todas contidas no Acórdão
TC-166/2013.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se às fls. 112,
através do Procurador Luciano Vieira, que acompanha o entendimento da área técnia, ratificando o Parecer de fls. 64/67, pugnando
pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo Provimento Parcial.
É o Relatório.
1 . INCONSTITUCIONALIDADE NO ESTABELECIMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIOS - artigo 29, VI, “b”, da Constituição Federal – ressarcimento de R$ 13.127,00, equivalente a 6.812,1432
VRTE.
O Plenário desta Corte, acompanhando voto do então Relator, Cons.
em substituição Marco Antônio da Silva, entendeu irregular o pagamento de subsídios ao presidente da Câmara de Iúna.
Na Instrução Técnica de Recurso a área técnica manifesta-se da
seguinte forma:
Antes de expormos nossa opinião são necessárias algumas observações:
O fato da lei, considerada inconstitucional por esta Corte, ter sido
elaborada por outra gestão não exonera a responsabilidade do gestor e beneficiário dos pagamentos irregulares.
Ademais, o recorrente, como ordenador de despesas da Câmara,
produziu o ato irregular, contrário à Constituição, qual seja, o pagamento de subsídio acima do teto constitucional – o ato irregular
causou um dano ao erário, sendo, portanto, responsabilidade do
ordenador, a reconstituição do erário.
Quanto à jurisprudência citada pelo gestor, impende destacar tratarem-se de casos em que o servidor público não deu causa ao pagamento irregular, o que não corresponde à situação sub examine,
em que o recorrente era o ordenador da despesa.
Faz-se necessário salientar que, embora a Instrução Normativa n.
003/2008 trate da verba de representação como indenizatória, a
natureza jurídica da mesma é remuneratória, razão pela qual está
e sempre esteve submetida ao teto constitucional.
Entretanto, em que pesem as considerações acima, é preciso levar
em conta que a Instrução Normativa n. 003/2008, desta Corte de
Contas, gerou uma interpretação controversa acerca da verba de
representação, quando, erroneamente, a classificou como verba indenizatória.
É preciso destacar que apontamentos de irregularidades semelhantes, feitos pela área técnica em outros processos, foram descartados por esta Corte de Contas ainda em fase de Instrução Técnica
Inicial, tais como processos TC ns. 6305/10, 1974/2010, 5546/2010
e 4462/2010 - sob o argumento de preservação da segurança jurídica, em face das disposições da malfadada Instrução Normativa.
Assim, tendo em vista que o posicionamento anterior deste Tribunal, órgão de controle da Câmara de Iúna, pode ter contribuído
para a situação ora em análise, sugerimos o afastamento do presente item.
O Ministério Público de Contas opina da mesma forma que a área
técnica.
Na análise da Defesa Oral, a área técnica ressalta que o recorrente
não se manifestou acerca da irregularidade referente à fixação do
subsídio do Presidente da Câmara, sob o argumento de que foi rechaçado pelo Ministério Público e pela área técnica.
Acompanho o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
afastando a irregularidade.
Exercício irregular da função pública – violação ao artigo
156, XXVI, do Estatuto dos Servidores Públicos de Iúna c/c
artigo 29, da Lei 8.906/94;
Transcrevo, em parte, a manifestação da área técnica:
Foi considerada irregular pelo Plenário deste Tribunal a situação do
servidor Marcos Antonio Sonsim de Oliveira que, ao mesmo tempo
em que ocupava a função gratificada de Procurador-Geral da Câmara de Iúna, prestava serviços de assessoria jurídica ao Legislativo
de Ibatiba.
Em defesa oral, o recorrente, em suma, argumentou que o Procurador-Geral de Câmara Municipal não está impedido de exercer a advocacia e que o Presidente do órgão não pode ser responsabilizado
por uma irregularidade que, em tese, foi praticada por um servidor.
A equipe de auditoria constatou que o Advogado laborou da seguinte forma:
Cargo Público de Procurador da Câmara Municipal de Iúna/ES (Nomeação: Portaria 07 de 01/07/2004);
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Função Pública decorrente de atividades jurídicas, oriundas do contrato nº 02/2009 (04/03/2009 a 31/12/2009) firmado coma Câmara Municipal de Ibatiba/ES, com o objetivo de assessorar os vereadores quanto aos pareceres nos projetos de leis.
Função Pública decorrente das atividades jurídicas, oriundas do
contrato nº 04/2009 (02/02/2009 a 01/03/2009) firmado com a
Câmara Municipal de Ibatiba/ES, com o objetivo de prestar assessoria jurídica.
A área técnica entende irregular o fato de o advogado exercer a Advocacia Pública por meio do cargo efetivo de Procurador Legislativo,
imbuído da função gratificada de Procurador Geral da Câmara Municipal de Iúna, concomitantemente, com o contrato para exercício de
funções privativas de advocacia no Legislativo Municipal de Ibatiba,
resultando em acúmulo ilegal de cargo e função pública, vedado no
art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal.
Segundo a área técnica:
A vasta documentação existente nos autos demonstra que o servidor participou de reuniões na Câmara de Ibatiba, orientando e
prestando consultoria jurídica tanto nas reuniões ordinárias quanto
nas reuniões das Comissões. Trata-se de prova de ocasiões em que
um ocupante de cargo de confiança do Presidente deixou de cumprir o dever de estar à disposição da Câmara de Iúna.
Sendo comissionado o cargo de Procurador-Geral da Câmara, cabia ao ordenador de despesas fiscalizar a jornada de trabalho do
servidor, exigindo do mesmo dedicação exclusiva. É dever legal do
gestor não permitir situações dessa natureza, supervisionando os
atos praticados pelos membros de sua equipe, a fim de assegurar a
legalidade e a regularidade das despesas.
Assim, considerando que o Procurador-Geral da Câmara Municipal
exerce cargo de confiança do Presidente da Câmara, que o escolhe
direta e imediatamente e tem a responsabilidade não somente pela
escolha, mas também pela fiscalização direta de seus atos, as argumentações apresentadas pelo recorrente não obtiveram êxito na
pretensão de afastar sua responsabilidade.
Ao final de sua defesa oral, o recorrente pede o saneamento do
feito, com julgamento pela aprovação com ressalvas dos atos analisados.
No entanto, de acordo com a Lei vigente à época dos fatos, qual
seja a Lei Complementar nº 32/93, somente é possível o saneamento no processo em que há débito tempestivamente liquidado,
reconhecimento da boa-fé e, ainda, inexistir outra irregularidade
nas contas.
No caso em apreço, caso sejam acatados os entendimentos oferecidos pela área técnica e pelo Ministério Público quanto à irregularidade na fixação do subsídio do Presidente da Câmara, será afastado
apenas o item que gerou ressarcimento ao ordenador de despesas,
restando mantidas as demais irregularidades passíveis de multa.
Sendo assim, não há que se falar em saneamento. Este só ocorre
em situações em que haja imputação de débito, mas a conduta não
se revele reprovável, sendo inaplicável sanção pecuniária. Multa e
saneamento são absolutamente incompatíveis entre si.
Permito-me discordar do entendimento da área técnica.
Entendo que o gestor não pode ser responsabilizado por atos que o
advogado exerceu de forma particular.
Ademais no Processo TC 6870/2013 (apenso), que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Dr. Marco Antônio Sonsin de
Oliveira, na qualidade de Procurador da Câmara, o entendimento
deste Plenário foi o fato de que se trata de questão a ser fiscalizada
pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), gerando o Acórdão TC
368/2015 de fls. 56/62.
Assim uma vez que a questão ora em estudo já foi objeto
de enfrentamento por este Tribunal, afasto a irregularidade.
Falta de segregação de funções. Violação ao artigo 37, caput,
da Constituição Federal, em especial quanto ao princípio da
segregação de funções derivado do princípio da moralidade
administrativa.
A equipe de auditoria considerou irregular o acúmulo de funções
da servidora efetiva Eliane Gomes Sonsin. Verificou que a servidora
exercia de forma irregular diversas funções de contabilização, era
responsável pelo setor de patrimônio e ainda, componente da Comissão Permanente de Licitação.
Transcrevo, em parte, a manifestação da área técnica:
Em defesa oral, o recorrente reitera os termos das suas justificativas anteriores, alegando, em síntese, que:
- não pode ser punido apenas pela possibilidade da ocorrência de
fraude advinda da não segregação de funções. Inexistindo dano à
Administração, não deveria haver irregularidade;
- que a Câmara de Iúna não tem setores, sendo composta por um
Plenário, a sala do Presidente, a sala da Procuradoria, e uma sala
onde toda a atividade legislativa e administrativa é realizada. Ade-
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mais, o quadro de pessoal é composto por cinco servidores que não
poderiam exercer as funções que foram concentradas na pessoa da
Sra. Eliane Silveira Gomes Sonsin;
- para atender ao princípio da segregação da forma esposada pela
área técnica, teria que ter aumento de setores e de gasto de pessoal, o que feriria o princípio da moralidade pelo aumento da despesa
desnecessária;
- todas as atribuições exercidas pela servidora estão contidas previstas na Lei Municipal nº 2099/2007. E que a participação da servidora junto a Comissão de Licitação “em nada está abarcada neste
tópico (segregação de função), bem como o Tribunal de Contas já
entendeu por bem considerar regulares os questionamentos relacionados aos membros da Comissão Permanente de Licitação” (sic)
A área técnica entende que a argumentação não merece prosperar,
uma vez que a acumulação das funções na pessoa da servidora é
fato amplamente comprovado nos autos, não cabendo ao recorrente o argumento de que foi apenado por uma situação hipotética.
Uma vez observada a inexistência de segregação das funções e não
tomadas as devidas providências, houve prática de irregularidade
pelo gestor.
Com relação ao fato da Câmara não ser dividida em setores, cumpre informar que segregação de funções não significa segregação
de espaço físico. Ainda que a Câmara contasse com uma só sala
destinada às atividades administrativas isso não serviria de empecilho para a segregação de funções.
Cabia ao ordenador de despesas, ao se deparar com a situação da
servidora, tomar as devidas providências e, concluindo pela necessidade de mais servidores na Câmara, realizar o concurso público,
ainda que para isso fosse preciso aumentar, de forma razoável, o
gasto de pessoal do órgão. A despesa dispendida nesse contexto
não seria considerada desnecessária.
Também não merece prosperar a afirmação de que todas as funções desempenhadas pela servidora estavam previstas na Lei Municipal nº 2.099/2007, pois referida Lei não abarca a possibilidade da
técnica contábil fazer parte de Comissão Permanente de Licitação
e nem mesmo deveria, pois a norma local trata das atribuições
específicas do cargo. A atribuição de plus a determinado servidor
há de ser verificado no caso concreto pelo gestor que por óbvio se
revelou inadequado.
O Relatório de Auditoria RA-O 213/2010 explicitou que, dentre
as funções que a servidora segregava, estava àquela referente à
participação das comissões de licitação (fls. 22 do Processo TC –
8045/2010), sendo incorreta a afirmação do gestor em sentido contrário.
Ao final, o corpo técnico opina por manter a irregularidade.
Permito-me discordar do entendimento da área técnica.
O recorrente afirma que a Câmara de Iúna tem uma estrutura muito pequena e que o quadro funcional é composto de cinco servidores. Assim, somente a servidora Eliane Gomes Sonsin teria a
competência para exercer as atribuições a ela atribuídas.
Além disso, a área técnica não mencionou em nenhum momento a
existência de dano ao erário. Assim não entendo como justo macular contas de gestores que tenham primado pelo interesse público e
incorrido em erros formais, passíveis de serem corrigidos em exercícios subsequentes.
No caso em tela, constato a inexistência de ressarcimento; de atos
que denotem dolo, má-fé ou que possam caracterizar improbidade
administrativa. Da mesma forma, constato que não restou demonstrado que os ordenadores de despesa tiveram algum benefício pessoal com os atos possivelmente irregulares.
Trata-se de uma Câmara pequena, não sendo razoável propor concurso público, e o consequente aumento das despesas como forma
de sanar a irregularidade.
A própria lei 8666/94 em seu artigo 51 §1° trata de casos de pequenas unidades gestoras.
Assim, relevo a irregularidade.
À luz do exposto, divergindo, em parte, do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO TOTAL reformulando, o Acórdão TC
166/2013, em sua totalidade, dando a devida quitação ao responsável.
Após os trâmites de estilo, os autos deverão ser arquivados.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
PLENÁRIO:
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO “Senhor Presidente, é um tema, de fato, importante. Sabemos que
no interior as condições e os recursos são mais limitados, são mais
escassos. Em alguns casos, a própria lei traz a solução, como é o
caso da composição de Comissão Permanente de Licitação. O art.
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51 da Lei 8.666, se não me engano o parágrafo único, diz que
nessas pequenas unidades é possível a substituição, desde que
fundamentada, de comissão por servidor designado para esse fim.
Sabemos que não é o ideal. Temos que discutir, como já foi até
abordado em outros casos aqui pelo próprio Conselheiro Relator, a
razão de ser dos próprios Municípios e tratar, não de criação, mas
de fusão de alguns Municípios que não têm condições financeiras
para se manter. Mas, no caso concreto, acompanho o Relator”. O
SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN –
“Enalteço as considerações feitas pelo Conselheiro Carlos Ranna.
De fato, o parágrafo primeiro do art. 51 diz que, no caso de convite,
a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades
administrativas, em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado. Para que
não estejamos em contradição, porque ora se defende a segregação, ora não se considera a segregação para efeitos de identificar
os responsáveis. Então, acompanhando o raciocínio...” O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – “Estou agregando
a fundamentação de S.Ex.ª.” O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - “Realmente, em autarquias muito
pequenas ou Câmaras muito pequenas, alguns desses princípios,
especialmente, segregação de funções, é praticamente impossível
de ser aplicado na prática, dado o pequeno número de servidores, o
pequeno espaço físico. Realmente, são instituições sui generes em
relação às regras gerais que temos. Nesse caso, a Lei de Licitações
conseguiu prever essa situação, porque muitas vezes, não prevê.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6871/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, com as considerações feitas em sessão pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração e, no mérito,
dar-lhe provimento total, reformulando em sua totalidade os termos do Acórdão TC-166/2013, afastando as irregularidades nele
contidas e dando a devida quitação ao responsável, Sr. Jonildo de
Castro Muzi;
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1051/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7664/2013 (APENSOS: TC-2845/2005, TC3559/2005, TC-1611/2006, TC-3584/2007 E TC-7064/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - ADEMAR COUTINHO DEVENS
ADVOGADOS - LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB/ES Nº
5205)
EMENTA: ADEMAR COUTINHO DEVENS - PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ - EXERCÍCIO DE 2005 - RELATÓRIO DE AUDITORIA - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL
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- REFORMULAR ACÓRDÃO TC-216/2007 - REDIMENSIONAR
RESSARCIMENTO - EXCLUIR PARTE DAS IRREGULARIDADES
- INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - DETERMINAÇÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
1. Aprecia-se, nos autos, Recurso de Reconsideração manejado
pelo Ministério Público de Contas junto a esta Corte contra os
termos do Acórdão TC 351/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3584/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de julho
de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformulando os termos do Acórdão TC-216/2007, afastando parte do ressarcimento imputado no referido acórdão, qual seja, item Ausência de Liquidação das
Despesas, referentes à “Operacionalização do Projeto, Custo Institucional (Taxa de Administração), Impostos e Taxas e Encargos dos
celetistas e dos bolsistas (bonificação de resultados, seguro e fundo
de capacitação)”, no valor de R$ 434.993,26, correspondentes a
273.460,27 VRTE, bem como excluindo a irregularidade relativa ao
item Da Ausência de Concurso Público;
2. Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial, com
comunicação em 15 dias, e devolução dos autos para decisão, no
prazo de 90 dias, na forma da Instrução Normativa de nº 08/2008,
a fim de apurar prejuízo ocorrido ao erário, relativamente ao item
Ausência de Liquidação das Despesas, acima referido, quanto aos
seguintes subitens:
2.1. Despesas de manutenção, correspondente à Operacionalização dos Projetos (R$176.798,40);
2.2. Despesas relativas à taxa de Administração, denominada como
Custo Institucional (R$186.679,14), supostamente destinados para
remunerar, respectivamente, Assessoria/consultoria com supervisão local, sistema de avaliação, recrutamento e seleção, assistência
contábil, assistência de pessoal, assistência técnica, assistência jurídica, assistência de comunicação, suporte de informática, locação
de salas/equipamentos e Suporte Institucional, prospecção de projetos e fundo de pesquisa;
2.3. Impostos e Taxas (R$100.433,83), Imposto de Renda
(R$15.336,61) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(R$76.683,10).
3. Determinar ao atual gestor que em se realizando terceirização da atividades da Administração Pública, promova-se o devido
planejamento do caso, com vistas à verificação de viabilidade ou
não da terceirização a ser realizada, em razão dos custos totais da
terceirização envolvida, observando-se cautela necessária visando
resguardar a Administração Pública quanto à ocorrência de responsabilidade solidária ou subsidiária, em se tratando de riscos fiscais
e trabalhistas.
2. O Ministério Público de Contas apresentou suas razões acerca
do Cabimento, da Legitimidade e da Tempestividade do Recurso da
seguinte forma:
Entende o parquet de contas, que o Acórdão 351/2013 trata de
decisão definitiva de mérito em processo de julgamento de contas
da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2005
e que em razão do exposto é cabível o Recurso de Reconsideração
ora interposto.
Para corroborar seu entendimento cita o art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012 e o art. 5º, LV da Constituição Federal.
Em relação a concessão do prazo em dobro que lhe é facultado, cita
o art. 157 c/c art. 62, parágrafo único, ambos da Lei Complementar
nº 621/2012, informando que o Processo TC 3584/2007 (vol. XV)
ingressou no Ministério Público em 13/08/2013, conforme fls. 2892
e que a contagem do prazo para a interposição do Recurso de Reconsideração iniciou-se no dia 14/09/2013.
Transcrevo, de forma resumida, os fundamentos apresentados pelo
recorrente:
No caso dos presentes autos, constatou a área técnica que a irregularidade persistiu até o exercício auditado, restando comprovado, inclusive, que os pagamentos foram realizados sem a devida
liquidação.
(...) o corpo técnico observou a inexistência de comprovantes de
entrega de material ou de prestação de serviços, cujos pagamentos
ocorrem, parte com recursos do município e parte com recursos da
União, repassados ao Fundo Municipal de Saúde, através do FNS –
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Fundo Nacional de Saúde.
(...) como resta evidenciado nos autos, o pagamento das despesas com pessoal, referente aos encargos, foi exorbitante, ou seja,
observou-se um montante percentual médio de 80% sobre a folha
de pagamento dos celetistas e de 16% de encargos dos bolsistas,
enquanto são cobrados, ordinariamente, um percentual de 11% de
INSS e 8% de FGTS.
Verifica-se, ainda, a inexistência de comprovante de pagamento de
tais parcelas, através de guias de recolhimento, que fizessem demostrar os repasses aos respectivos órgãos oficiais (INSS e Caixa
Econômica Federal) dos valores retidos em folha e da parte patronal.
Não pode o administrador conduzir seus atos de forma ao que lhe
impõe o ordenamento jurídico positivo (...)
Aduz ainda, o recorrente:
Mostra-se, assim, equivocado o v. acórdão recorrido haja vista
que os documentos apresentados não suficientes para comprovar
a execução dos serviços. De fato, a ausência de liquidação, por si
só, não representa a falta de prestação do serviço. Contudo, na
hipótese versada nos autos, não havendo o gestor comprovado o
contrário, há presunção absoluta de dano, por desrespeito ao procedimento previsto em lei, reputando-se indevida a totalidade dos
pagamentos, não merecendo fé os documentos citados no voto do
Conselheiro-Relator, cujo entendimento só fragiliza o controle e expõe o erário a maior risco de lesão.
Ante o exposto, requer o Ministério Público de Contas:
(...) seja o presente Recurso de Reconsideração recebido, conhecido e provido para reformar o Acórdão TC-351/213, mantendo-se as
irregularidades afastadas do acórdão de plano (subitens l.1 e l.2),
bem assim a importância a ser ressarcida ao erário municipal, no
montante de 563.783,29 VRTE’s (quinhentos e sessenta e três mil,
setecentos e oitenta e três VRTE e vinte e nove centésimos).
A 8ª Controladoria Técnica manifesta-se às fls. 17/22, através da
Instrução Técnica de Recurso ITR 18/2015, ratificando o seu entendimento anterior consignado na ITR 40/2014, proferida nos autos
do processo TC 7533/2013, pelo conhecimento do recurso de reconsideração, apesar de, conforme registra, o Plenário ao apreciar
o feito, se posicionou de forma diversa, decidindo pelo não conhecimento do referido recurso, considerando consumada a oportunidade de recorrer, ensejando o Acórdão TC – 323/2014.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registra-se que os autos vieram a este Relator com
base no art. 154 da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 256,
parágrafo único da Resolução 261/2013.
Verifica-se no caso em estudo que nos presente autos já consta o
Recurso de Reconsideração (Processo TC 3584/2007, em apenso)
interposto pelo responsável, Sr. Ademar Coutinho Devens. Desse
recurso foi gerado o Acórdão 351/2013 que lhe concedeu provimento parcial, seguindo o voto do Conselheiro-Relator.
Agora apresenta-se outro Recurso de Reconsideração no mesmo
Processo de piso.
A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar nº
621/2013) reserva, a partir do art. 152, um conjunto de dispositivos que visa regular, na esfera desta Corte de Contas, os recursos
que podem ser interpostos pelos interessados.
A Lei Complementar nº 621/2012 contempla quatro espécies recursais: o Recurso de Reconsideração, o Pedido de Reexame, os
Embargos de Declaração e o Agravo. Cada um deles com hipóteses
delimitadas pela própria norma e com os efeitos nela previstos.
Analisa-se, desta feita, a admissibilidade do presente Recurso de
Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, contra
os termos do Acórdão 351/2013, exarado nos autos do processo
de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Ademar Coutinho
Devens.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS:
1) DA COMPETÊNCIA PARA REALIZAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:
O Regimento Interno desta Corte de Contas trata da competência
para realizar o juízo de admissibilidade dos recursos no art. 288,
XVI:
Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:
XVI - emitir juízo prévio de admissibilidade como condição para o
processamento de recurso ou pedido de revisão, sem prejuízo do
exame dos pressupostos recursais na fase de julgamento;
2) DA TEMPESTIVIDADE
Considerando que os autos foram entregues ao Membro do ministério Público de Contas em 13/08/2013, conforme fls. 2885 do
Processo TC 3584/2007 (vol. XV) e que o presente recurso foi inter-
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posto em data de 11/10/2013, tem-se o mesmo como tempestivo,
de acordo com o art. 157 c/c art. 66, V da Lei Complementar nº
621/2012.
3) DO CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL:
O Ministério Público de Contas, ao impetrar Recurso de Reconsideração contra Acórdão prolatado na mesma espécie recursal diz que:
No caso, a deliberação a ser recorrida - Acórdão TC-351/2013 trata-se de decisão definitiva em processo de julgamento de contas
da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2005,
portanto, admissível, à luz do regramento acima exposto, o cabimento do Recurso de Reconsideração.
Ademais, entender de forma distinta, seria ir de encontro ao dispositivo constitucional inserto no inciso L V, art. 5º, pois ficaria esvaziada a possibilidade do Ministério Público de Contas de protestar
acerca de uma decisão injusta e ilegal.
Passo a discorrer meu entendimento a respeito do cabimento do
presente Recurso, manifestando-me em sentido diverso ao entendimento exposto na ITR 18/2015, (fls. 17/22), pela 8ª Secretaria
de Controle Externo que opina, em síntese pela possibilidade de
interposição do Recurso de Reconsideração, uma vez pela parte e
uma vez pelo Ministério Público de Contas.
Para o recebimento e processamento do recurso é necessário que
observe a adequação do recurso, ou seja, a correlação existente
entre o ato recorrível e o tipo de recurso previsto para impugná-lo.
Acredito que o recurso interposto pelo Ministério Público de Contas vai de encontro ao princípio da Singularidade do Recurso,
onde se ressalva unicamente a hipótese especial dos Embargos
de Declaração, mas não a interposição sucessiva de recursos da
mesma espécie.
Ocorre também que, já houve julgado a respeito do mesmo assunto nessa Corte de Contas acerca de Recurso de Reconsideração
interposto sobre Recurso de Reconsideração, no voto proferido nos
autos do processo TC. 7533/2013, quando me manifestei no sentido de não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas, que apreciado pelo Plenário, acompanhou minha posição pelo não conhecimento do referido Recurso.
O Tribunal de Contas da União, no Acórdão 3883-35/08-2 – 2ª Câmara, quando de dupla interposição de Recurso de Reconsideração,
decidiu no mesmo sentido:
GRUPO I – CLASSE I – Segunda Câmara
TC 700.054/1998-7
Natureza: Recurso de Reconsideração
Entidade: Município de Cardoso/SP
Responsáveis: Edson Borges de Paula Júnior (CPF: 184.558.57803), Luciana Cespede Borges (CPF: 147.533.738-86), Amauri
Jose Frias (CPF: 745.540.778-53), Daniela Cespede Borges (CPF:
147.533.848-10), Edson Borges de Paula (CPF: 244.747.548-91)
Recorrente: Ministério Público junto ao TCU
Advogados constituídos nos autos: Jair César Nattes (OAB/SP
101.352)
Sumário: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO-CONHECIMENTO.
1. Os procedimentos processuais fixados em lei devem ser obedecidos rigorosamente, pois não é dado nem às partes nem aos órgãos
judiciais criar, por acordo, ritos ou procedimentos não previstos em
lei, ou desprezar os trâmites legais.
2. Os recursos devem acomodar-se às formas e às oportunidades
previstas em lei, para não tumultuar o processo e frustrar o objetivo da tutela jurisdicional em manobras caprichosas e de má-fé.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição não pretende, necessariamente, reexaminar todas as matérias ao menos duas vezes. Este
tem como finalidade apenas corrigir possíveis falhas cometidas no
julgamento da matéria pelo juízo inferior.
4. O juízo superior reexamina matéria já discutida ou examina matéria nova, desde que devidamente autorizado expressamente por
lei e na forma da lei.
5. Não se conhece de recurso de reconsideração contra recurso de
reconsideração, ainda que o primeiro tenha sido interposto com
fundamento em fato novo, tendo em vista a ausência de autorização legal.
No mesmo passo:
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
AC-7603-45-1 – Acórdão 7803/2012Natureza: Recurso de Reconsideração (em Recurso de Reconsideração)Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
- MEC
Interessado: Ministério Público junto ao TCU;
Responsável: Francisco Mariano da Rocha de Souza Lima (CPF
869.112.958-15), ex-bolsista
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Recorrente: Ministério Público junto ao TCU
Sumário: Recurso de reconsideração interposto pelo MP/TCU contra decisão que julgou recurso de reconsideração. Não conhecimento, com base nos arts. 278, § 4º, do RI/TCU.
Nos termos do art. 278, § 4º, do Regimento Interno, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra
deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto.
Também entendo que não há que se falar em desrespeito ao art.
5º, LV da Carta Magna, uma vez que tanto o contraditório quanto a
ampla defesa foram sobejamente assegurados nos autos.
Tanto é assim que o parquet de Contas, ora recorrente, se manifestou em todas as fases processuais, inclusive no Recurso de Reconsideração do qual agora recorre.
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário:
1. Não conheça do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público junto a esta Corte, uma vez que já restou consumada a oportunidade de recorrer, nos termos do art. 164 da Lei
Complementar nº 621/2013, haja vista que o Recurso de Reconsideração já foi apresentado por escrito nesta Corte e, além disso, o
Ministério Público de Contas teve a oportunidade de manifestar-se
em todas as fases processuais, inclusive no Recurso de Reconsideração do qual agora recorre.
2. Dê ciência ao recorrente do teor da decisão
É como VOTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7664/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer o presente Recurso, uma vez que já restou consumada a oportunidade de
recorrer, nos termos do art. 164 da Lei Complementar nº 621/2013,
haja vista que o Recurso de Reconsideração já foi apresentado por
escrito nesta Corte e, além disso, o Ministério Público de Contas
teve a oportunidade de manifestar-se em todas as fases processuais, inclusive no Recurso de Reconsideração do qual agora recorre,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1082/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3191/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE DE 2014 - 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, através do sistema Cidades Web, da Prefeitura
Municipal de Aracruz, relativa ao 6º bimestre do exercício financeiro
de 2014.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
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Omissão N° 262/2015 (fls. 19), registrou o envio dos arquivos referentes a omissão em 19/01/2015 e 22/04/2015, atendendo ao
Termo de Notificação N° 674/2015, estando em conformidade com
a Resolução TCEES 247/2012 e sugeriu o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em seu
Parecer de Fls. 24, acolheu o Relatório Conclusivo de Omissão da 3ª
SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter cumprido o seu desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3191/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de
julho 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 Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1083/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3192/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - ROSANE RIBEIRO MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE DE 2014 - 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, através do sistema Cidades Web, da Câmara
Municipal de Aracruz, relativa ao 6º bimestre do exercício financeiro
de 2014.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 261/2015 (fls. 23), registrou o envio dos arquivos referentes a omissão em 20/03/2015 e 26/03/2015, atendendo ao
Termo de Notificação N° 675/2015, estando em conformidade com
a Resolução TCEES 247/2012 e sugeriu o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em seu
Parecer de Fls. 28, acolheu o Relatório Conclusivo de Omissão da 3ª
SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter cumprido o seu desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3192/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de
julho 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.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1084/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2496/2014
JURISDICIONADO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO - ADERES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEIS - PEDRO GILSON RIGO E PAULO DOS SANTOS
BARBOSA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) REGULAR – QUITAÇÃO PARA PAULO DOS SANTOS
BARBOSA - 2) REGULAR COM RESSALVA - QUITAÇÃO PARA
PEDRO GILSON RIGO - 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo - ADERES, referente ao exercício financeiro de
2013, sob a responsabilidade dos Srs. Pedro Gilson Rigo e Paulo
dos Santos Barbosa.
Após realização de diligência externa para requisição de documentos, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM
1627/2014, fls. 15 a 17, a 2ª Secretaria de Controle Externo elabora Relatório Técnico Contábil - RTC nº 39/2015, fls. 29 a 44,
que ressaltou os seguintes indícios de irregularidades:
- Pagamento de juros pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no
valor de R$ 1.706,68
Base Legal: Lei Federal 4.320/1964, art. 4º, e Constituição Federal,
art. 37, caput – princípio da eficiência
- Divergência de R$ 712.154,50 entre o saldo contábil e o
saldo bancário da conta de aplicação vinculada à Conta Única (PJ5556774).
Base Legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 83 a 89
- Inconsistência de R$ 712.154,50 entre os registros relativos às disponibilidades financeiras, demonstradas nos relatórios 03-30-EXTBAN e 03-31-TVDISP, e o registrado no
Balancete de Verificação da Unidade Gestora.
Base Legal: Lei Federal 4.320/1964, arts. 83 a 89
Ato contínuo, a mesma Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Técnica Inicial ITI 212/2015, fls. 45 a 46, no sentido de
citar os responsáveis para apresentação de justificativas e documentação pertinente.
Em atenção à Decisão Monocrática Preliminar DECM 295/2015,
fls. 49 a 50 e Termos de Citação nº 590 e 591/2015, fls. 51 e 52,
os responsáveis apresentam justificativas e encaminham documentação que entendem pertinente às fls. 61 a 70.
A 2ª Secretaria de Controle Externo elabora Instrução Contábil
Conclusiva ICC 70/2015, fls. 74 a 82, mantendo a irregularidade
“Pagamento de juros pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no
valor de R$ 1.706,68”, sob a exclusiva responsabilidade do Sr.
Pedro Gilson Rigo, uma vez que a cópia da autorização de pa-
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gamento, anexada à referida Instrução, foi assinada apenas pelo
mesmo, fl. 79.
Sendo assim, opina que a Prestação de Contas em exame seja
julgada:
- Irregular, quanto ao aspecto contábil dos atos praticados pelo
Senhor Pedro Gilson Rigo;
- Regular, quanto ao aspecto contábil dos atos praticados pelo
Senhor Paulo dos Santos Barbosa.
Opina ainda, nos termos do art. 329, § 7º, do RITCEES, com o
objetivo de garantir a efetividade do exercício do controle externo, a expedição de DETERMINAÇÃO ao atual Diretor Presidente
da ADERES, para que adote as medidas administrativas quanto à
apuração e identificação dos responsáveis pelas despesas com
o pagamento de multas e juros objeto do item que permaneceu
irregular, ou seja, “Pagamento de juros pelo recolhimento
em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no valor de R$ 1.706,68”.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora Instrução Técnica Conclusiva ITC 2820/2015, fls. 86 a 88,
acompanhando integralmente os termos da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 70/2015.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer 3514/2015,
fls. 91 e 92, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se nos autos em epígrafe
alinhando-se aos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2820/2015.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PAGAMENTO DE JUROS
PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS RELATIVAS AO RGPS, NO VALOR
DE R$ 1.706,68. REGULAR COM RESSALVA. DIVERGÊNCIA
DE R$ 712.154,50 ENTRE O SALDO CONTÁBIL E O SALDO
BANCÁRIO DA CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA ÚNICA (PJ5556774). REGULAR. INCONSISTÊNCIA DE R$
712.154,50 ENTRE OS REGISTROS RELATIVOS ÀS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, DEMONSTRADAS NOS RELATÓRIOS 03-30-EXTBAN E 03-31-TVDISP, E O REGISTRADO NO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA. REGULAR. – DETERMINAÇÃO.
VOTO
Com relação ao item que permaneceu irregular, “Pagamento de
juros pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no valor de R$
1.706,68”, entendo que o mesmo não tem o condão de macular as contas em exame, quer seja pelo seu vulto, apenas R$
1.706,68, quer seja pela sua natureza, ou seja, não decorreu
dolo, má-fé, ou representou injustificado dano ao erário.
É importante ainda, registrar que houve o pagamento, devendo
assim, o tratamento ser diferenciado daquele que deixou de pagar.
Ao meu sentir, trata-se de uma irregularidade de natureza formal,
cabível apenas de ser destinatária de uma determinação no sentido de ser evitada a reincidência.
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, discordando
parcialmente com a Área Técnica e Ministério Público de Contas,
VOTO por julgar:
- REGULARES as contas do senhor Paulo dos Santos Barbosa
– Diretor Presidente (04/02 a 17/02/2013), frente à Agência de
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES, no exercício de 2013, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe plena quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
- REGULARES COM RESSALVA as contas do senhor Pedro Gilson Rigo – Diretor Presidente (01/01 a 03/02/2013 e 18/02 a
31/12/2013) frente à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES, no exercício
de 2013, na forma do inciso II, alínea “c” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe plena quitação, nos termos do
art. 86 do mesmo diploma legal.
Voto também no sentido de que seja expedida ao gestor ou a
quem lhe suceder, a seguinte determinação :
- que adote as medidas administrativas no sentido de não
permitir ocorrências tais como as verificadas no item “Pagamento de juros pelo recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais relativas ao RGPS, no valor
de R$ 1.706,68”.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2496/2014,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros em sessão plenária do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, realizada no dia vinte e oito de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar Regulares as contas do senhor Paulo dos Santos Barbosa – Diretor Presidente (04/02 a 17/02/2013), frente à Agência de
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES, no exercício de 2013, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe plena quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
2. Julgar Regulares com ressalva as contas do senhor Pedro
Gilson Rigo – Diretor Presidente (01/01 a 03/02/2013 e 18/02 a
31/12/2013) frente à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES, no exercício
de 2013, na forma do inciso II, alínea “c” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe plena quitação, nos termos do
art. 86 do mesmo diploma legal;
3. Expedir determinação, ao gestor ou a quem lhe suceder, que
adote as medidas administrativas no sentido de não permitir ocorrências tais como as verificadas no item “Pagamento de juros pelo
recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias patronais
relativas ao RGPS, no valor de R$ 1.706,68”;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do 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 Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1086/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2165/2012 (APENSO: TC-5184/2012)
JURISDICIONADO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - CBMES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - FRONZIO CALHEIRA MOTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - 2) DETERMINAÇÕES 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Fronzio
Calheira Mota.
A 2ª Controladoria Técnica elabora Relatório Técnico Contábil –
RTC 185/2012, fls. 97 a 107, ressaltando as seguintes aspectos
e inconsistências:
Aspectos
- A Prestação de Contas Anual foi encaminhada através do ofício
nº 013/2012 –BM/04, sendo protocolizada em 30/03/2012, tempestivamente, sob nº 004582, devidamente assinada pelo responsável e pelo contabilista Carlos Alexandre B. Paletta, CRC ES
010312/O-1.
- O Balanço Orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES não apresenta receitas próprias orçamentárias, tendo sido executado por transferências
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financeiras ( receitas extra-orçamentárias ) no total de R$
66.824.774,60, fls. 101.
- Confrontando a Despesa Autorizada ( R$ 79.034.846,00 ) com
a Executada ( R$ 78.204.122,91 ), constata-se uma Economia
Orçamentária da ordem de R$ 830.723,09 ).
- O Balanço Financeiro aponta uma disponibilidade para o exercício seguinte da ordem de R$ 859.000,43.
- O Balanço Patrimonial aponta um Saldo Patrimonial Acumulado da ordem de R$ 29.684.699,11.
Indicativos de irregularidades
2.2 – CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
a) Ausência do Certificado de Regularidade de Situação expedido pelo Instituto
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.
BASE LEGAL: Lei Complementar Estadual nº 282, art. 69.
3.2.2 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
a) Ausência do Termo de Verificação da Conta Única exibindo o seu saldo no encerramento do exercício financeiro de
2011.
BASE LEGAL: Lei Federal 4.320/64, Art. 85 c/c Arts. 83 e 89 Resolução TC nº 182/02 alterada pela resolução TC nº 217/07), art.
105, Inciso III, b e c.
b) Divergência de R$ 6.403,07 entre o saldo de Disponibilidades Financeiras e o total dos Extratos Bancários encaminhados.
BASE LEGAL: Lei Federal 4.320/64, Art. 85 c/c Arts. 83 e 89 Resolução TC nº 182/02 (alterada pela resolução TC nº 217/07), art.
105, Inciso III, b e c.
4.1.2 - BENS IMÓVEIS
a) Divergência de R$ 2.548.430,83 entre o saldo contábil
demonstrado no Balanço Patrimonial (fl. 20) e aquele demonstrado no Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis (fl.
74 a 84).
BASE LEGAL: Lei Federal 4.320/64, art. 85 c/c arts. 83 e 89
A 2ª Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica Inicial ITI nº
466/2012, fls. 108 a 109, sugerindo a citação do responsável
em função dos indícios supra citados, à exceção do item 4.1.2. a,
pois o mesmo tem prazo previsto para ser sanado, conforme
Lei nº 9372/2009 que previa alteração até 30/12/2011 e Lei nº
9756/2011 que alterou esse prazo para 31/12/2012.
O Plenário deste Tribunal de Contas decide, por unanimidade,
acatar o afastamento do item supra citado, conforme Decisão
TC 3307/2012, fl 115, e o Conselheiro Relator decide pela citação do responsável pelos itens restantes, conforme Decisão Preliminar TC 445/2012, fl. 116 e Termo de Citação nº
1064/2012, fl. 117.
O Comandante-Geral do CBMES, Cel.BM Fronzio Calheira Mota,
apresenta suas justificativas e anexa documentação pertinente
às fls. 120 a 130.
A 2ª Controladoria Técnica elabora Instrução Contábil Conclusiva
ICC nº 277/2012, fls. 138 a 145, acatando as justificativas apresentadas e opinando pela regularidade das contas em exame.
O Chefe da 2ª Controladoria Técnica, considerando o Termo de
Apensação ( fl. 136 ) do Processo TC 5184/2012 que cuida da
Auditoria Ordinária, encaminha o feito para elaboração de nova
Instrução Técnica Inicial, fl. 146.
A 2ª Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica Inicial ITI nº
851/2012, fls. 147 a 161, ressaltando as seguintes irregularidades :
2.1.1. PROCESSO Nº: 55310788/2011
Objeto: Aquisição de pick-ups diesel
Credor: Ford Motor Company Brasil Ltda
2.1.1.1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI).
Base Legal: art. 1º, da Lei Federal nº. 8.058/1990.
2.1.1.2. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO
Base legal: art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 3º, §
1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993.
Finaliza opinando pela citação e notificação do Coronel BM Frônzio Calheira Mota para que apresente, respectivamente, razões
de justificativas acerca dos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2, bem como tomar ciência do teor das recomendações do Anexo I da sobredita
Instrução Técnica Inicial, no seguinte teor :
Ampliar as pesquisas de preços de mercado, quando da realização de futuros certames licitatórios para aquisição de veículos, utilizando como parâmetro para avaliação, as tabelas
de referência reconhecidas pelo mercado automobilístico,
a exemplo da tabela elaborada pela Fundação Instituto de
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Pesquisas Econômicas – Fipe.
Opina também, no sentido de que sejam citados o Tenente Coronel
Germano Felippe Wernersbach Neto (Pregoeiro), a Subtenente
BM Madalena Bungestab (integrante da equipe de apoio ao pregoeiro) acerca do item 2.1.1.2 e a Ford Motor Company Brasil
Ltda. (Sociedade Empresária contratada pelo CBMES), na pessoa
do seu representante legal, acerca do item 2.1.1.1.
Conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 255/2012, fls.
163 a 164, determino a citação e notificação dos responsáveis acerca dos itens supracitados, conforme Termo de Notificação nº 1393/2012 e Termos de Citação nº 1567 – 1568 – 1569 e
1570/2012, fls. 165 a 169.
O Coronel BM Frônzio Calheira Mota, o Tenente Coronel Germano Felippe Wernersbach Neto e a Subtenente BM Madalena
Bungestab apresentam em conjunto as razões de justificativas
acerca do que foi notificado e citado, fls. 180 a 194.
A Ford Motor Company Brasil Ltda, conforme informação da Secretaria Geral das Sessões, fls. 196 a 197, deixa de atender ao
Termo de Citação.
Decide o Plenário desta Corte de Contas, Decisão TC-1098/2013,
fls. 205, nos termos do voto do Relator, fls. 200 a 205, considerar revel a sociedade empresária Ford Motor Company Brasil
Ltda, tendo em vista o não atendimento ao Termo de Citação nº
1570/2012.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 9844/2014, fls. 207 a 218, opinando pelo seguinte :
- Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor
Coronel BM Fronzio Calheira Mota, Comandante-Geral do CBMES
no exercício de 2011, pela prática de ato ilegal, presentificada no
item 2.2 da ITC em referência, bem como pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário estadual disposto no item 2.1 da mesma ITC, condenando-o ao ressarcimento
no valor de R$ 43.803,50, equivalente a 20.473,24 VRTE, na
forma do artigo 84, III, alíneas “c” e “e”, da LC 621/2012.
- Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Germano Felippe Wernersbach Neto, no exercício de
2011, pela prática de ato ilegal, presentificada no item 2.2 desta
ITC, na forma do artigo 84, III, alíneas “c”, da LC 621/2012.
- Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Madalena Bungenstab, no exercício de 2011, pela prática
de ato ilegal, presentificada no item 2.2 desta ITC, na forma do
artigo 84, III, alíneas “c”, da LC 621/2012.
- Condenar a empresa Ford Motor Company Brasil Ltda. ao
ressarcimento ao erário estadual, no valor de R$ 43.803,50,
equivalente a 20.473,24 VRTE, em solidariedade com o senhor
Coronel BM Fronzio Calheira Mota – Comandante-Geral do CBMES.
- Sugere a aplicação de multa individual aos responsáveis, com
amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II,
da Lei Complementar 32/93, vigente à época.
- Por fim, sugere que o Plenário desta Corte de Contas determine
ao atual Comandante-Geral do CBMES que solicite junto à Secretaria da Receita Federal a restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de IPI, bem como informe esta Corte
de Contas das providencias adotadas.
O Ministério Público de Contas através de Parecer, fls. 221 a 224,
da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, entendendo
ser temerária a condenação do gestor, em solidariedade com
a Ford Motor Company Brasil Ltda, antes da manifestação
da Secretaria da Receita Federal, podendo configurar enriquecimento ilícito da administração, pugna pelo seguinte:
1 - sejam as contas julgadas regulares com ressalva, nos termos
do art. 84, II, da LC n. 621/12 c/c art. 59, II, da LC n. 32/93, dando-se a devida quitação ao responsável;
2 - sejam expedidas as determinações ao atual gestor do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo:
2.1 – que solicite junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IPI, em
razão das aquisições de veículos tratadas nestes autos, devendo,
em caso de insucesso, instaurar a devida tomada de contas especial, bem como informar a essa Corte de Contas todas as providências adotadas;
2.2 – que faça constar dos futuros editais de licitação para aquisição de veículos para a corporação, cláusula dispondo sobre a isenção tratada pela Lei n. 8.058/1990, que deverá vir retratada na
nota fiscal;
2.3 – doravante, que se abstenha de prever, em editais de licitação, a exigência de que o objeto seja exclusivamente de fabricação
nacional, tendo em vista que essa restrição contraria o princípio da
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isonomia e também o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.
8.666/93, atentando-se, contudo, que a preferência em licitações
a produtos e serviços nacionais poderá ser concedida por meio da
margem de preferência e dos demais regimes estabelecidos no art.
3º, § § 5° a 12, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.
12.349/2010, após a devida e completa regulamentação pelo Poder
Executivo Federal a partir do Decreto 7.546/2011, bem como por
meio do disposto no art. 3º da Lei n. 8.248/91
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO EXPEDIDO PELO
INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. AUSÊNCIA
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO DA CONTA ÚNICA EXIBINDO O
SEU SALDO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. DIVERGÊNCIA DE R$ 6.403,07 ENTRE O SALDO
DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E O TOTAL DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ENCAMINHADOS. DIVERGÊNCIA DE R$
2.548.430,83 ENTRE O SALDO CONTÁBIL DEMONSTRADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (FL. 20) E AQUELE DEMONSTRADO
NO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS (FL. 74
A 84). REGULAR COM RESSALVA. DETERMINAÇÕES.
VOTO
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, divergindo da
Área Técnica e concordando integralmente com o Ministério Público de Contas, pelas razões expostas em seu parecer, ou seja, por
também entender ser temerária a condenação do gestor, em solidariedade com a Ford Motor Company Brasil Ltda, antes da
manifestação da Secretaria da Receita Federal, podendo configurar enriquecimento ilícito da administração. Nesse sentido
VOTO por considerar REGULAR COM RESSALVA a Prestação
de Contas Anual do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo - CBMES, sob a responsabilidade do Sr. Fronzio Calheira Mota, nos termos do art. 84, II, e art. 85 da LC nº 621/12,
dando-lhe a devida quitação, bem como acolher as razões de
justificativas dos atos praticados pelo senhor Germano Felippe
Wernersbach e senhora Madalena Bungenstab.
Voto também no sentido de que sejam expedidas ao gestor ou a
quem lhe suceder, as seguintes determinações sugeridas pelo
Ministério Público de Contas :
– que solicite junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IPI, em razão das aquisições de veículos tratadas nestes autos, devendo, em
caso de insucesso, instaurar a devida tomada de contas especial,
bem como informar a essa Corte de Contas todas as providências
adotadas;
– que faça constar dos futuros editais de licitação para aquisição
de veículos para a corporação, cláusula dispondo sobre a isenção
tratada pela Lei n. 8.058/1990, que deverá vir retratada na nota
fiscal;
– doravante, que se abstenha de prever, em editais de licitação,
a exigência de que o objeto seja exclusivamente de fabricação nacional, tendo em vista que essa restrição contraria o princípio da
isonomia e também o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.
8.666/93, atentando-se, contudo, que a preferência em licitações
a produtos e serviços nacionais poderá ser concedida por meio da
margem de preferência e dos demais regimes estabelecidos no art.
3º, § § 5° a 12, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.
12.349/2010, após a devida e completa regulamentação pelo Poder
Executivo Federal a partir do Decreto 7.546/2011, bem como por
meio do disposto no art. 3º da Lei n. 8.248/91
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2165/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de julho
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 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício de
2011, sob a responsabilidade do Sr. Fronzio Calheira Mota, dandolhe a devida quitação, bem como acolher as razões de justificativas dos atos praticados pelo Sr. Germano Felippe Wernersbach
e Sra. Madalena Bungenstab;
2. Determinar ao atual gestor que:
2.1 Que solicite junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IPI, em
razão das aquisições de veículos tratadas nestes autos, devendo,
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em caso de insucesso, instaurar a devida tomada de contas especial, bem como informar a essa Corte de Contas todas as providências adotadas;
2.2 Que faça constar dos futuros editais de licitação para aquisição
de veículos para a corporação, cláusula dispondo sobre a isenção
tratada pela Lei n. 8.058/1990, que deverá vir retratada na nota
fiscal;
2.3 Que se abstenha de prever, em editais de licitação, a exigência
de que o objeto seja exclusivamente de fabricação nacional, tendo em vista que essa restrição contraria o princípio da isonomia e
também o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/93,
atentando-se, contudo, que a preferência em licitações a produtos
e serviços nacionais poderá ser concedida por meio da margem
de preferência e dos demais regimes estabelecidos no art. 3º, §
§ 5° a 12, da Lei n. 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.
12.349/2010, após a devida e completa regulamentação pelo Poder
Executivo Federal a partir do Decreto 7.546/2011, bem como por
meio do disposto no art. 3º da Lei n. 8.248/91
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1052/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11508/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL - ORLY GOMES DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 4º bimestre do exercício
de 2014, da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal.
O interessado foi regularmente notificado para que encaminhasse os dados acima mencionados, conforme se depreende da DECM 2040/2014, fl. 05, juntado o “AR” aos autos em
03/03/2015. O Sr. Áttila Teixeira Fialho, Secretário Adjunto
Contábil do Município de Guarapari, comparece aos autos requerendo dilação do prazo, pelos motivos que expõe, documentação acostada à fl. 13.
A Secretaria Geral das Sessões emite despacho, fl.15, informando que o prazo para apresentação de documentos, como
solicitado pela DECM 2040/2014, finalizou em 13/03/2015.
Conforme DECM 345/2015, fl. 16, foi determinada a citação
do Sr. Orly Gomes da Silva, para que remetesse, no prazo
de quinze dias, os arquivos indicados, advertindo-o, ainda,
de que o não cumprimento de tal providência o sujeitaria às
penalidades legais. Assim, compareceu aos autos o responsável, com a documentação juntada às fls. 25/30.
A 6ª SCE – Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório

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

Página 31
Conclusivo de Omissão RCO 310/2015, fl. 34, confirma que
os arquivos faltantes foram encaminhados, conforme consulta feita ao sistema Cidades-Web, fls. 35/36. Dessa forma,
a área técnica sugere o arquivamento dos autos, dada a perda do objeto
Nos termos regimentais, à fl. 40, manifesta-se o Ministério
Público de Contas, através da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, subscrevendo, o RCO 310/2015.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 4º
bimestre do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de
Guarapari, sob a responsabilidade do Sr. Orly Gomes da Silva, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11508/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia vinte e um de julho 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 José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda,
o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1054/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2866/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - JOSÉ CARLOS BARRETO DE ARAÚJO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, fls. 1/51,
da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, do exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor José
Carlos Barreto de Araujo – Presidente.
Conforme se verifica da Instrução Contábil Conclusiva ICC
56/2015, fls. 162/166, elaborada pela 3ª Secretaria de Controle Externo, concluiu-se pela regularidade com ressalva
das contas, nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Presidente Kennedy – Exercício de 2012,
formalizada de acordo com a Resolução TC 182/02 e alterações posteriores.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade
(item 3.3.1 do RTC 18/2013), opina-se no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de
2012, sob a responsabilidade do Senhor José Carlos Barreto
de Araujo, conforme dispõem o inciso II, art. 84, da Lei Com-
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plementar 621/2012 e o art. 162, do Regimento Interno.
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao
responsável, de acordo com o art. 86, da Lei Complementar
621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno.
No que tange ao item 2.1 desta instrução contábil conclusiva
(item 3.1.1 do RTC 274/2014), sugere-se DETERMINAR ao
atual gestor da Câmara Municipal, conforme art. 86, da Lei
Complementar 621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno:
- realize os ajustes necessários e observe os ditames da Resolução CFC 1.132/08, no sentido de que o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros
ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e
evidenciado em notas explicativas.
Vitória/ES, 12 de maio de 2015.
Márcio Brasil Uliana
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.516
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, opinou-se, através da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 2462/2015, fls. 168/170, pela regularidade com ressalvas das contas do senhor José Carlos
Barreto de Araujo – Presidente, frente a Câmara Municipal
de Presidente Kennedy, no exercício de 2012, na forma do
inciso II do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do
mesmo diploma legal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas,
fls. 173/174.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram
os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
VOTO nos seguintes termos:
a). Pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas do senhor José Carlos Barreto de Araujo – Presidente, frente à
Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de
2012, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do
art. 86 do mesmo diploma legal.
b) DETERMINO ao atual gestor da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy, conforme art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno,
que realize os ajustes necessários e observe os ditames da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº
1.132/08, no sentido de que o reconhecimento de ajustes
decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em
anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve
ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em
notas explicativas.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2866/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Barreto de Araújo, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Presidente Kennedy que realize os ajustes necessários e observe
os ditames da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.132/08, no sentido de que o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros
ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios
contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e
evidenciado em notas explicativas;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almei-
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da Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1055/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7428/2014
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - IMATRAFF – CONS. E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2014 - 1) EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - 2) RECOMENDAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação formulada pela sociedade IMATRAFF – Cons. e Projetos de Engenharia Ltda., dando conta de
possíveis irregularidades no bojo do Pregão Eletrônico nº 001/2014,
promovido pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-ES para Registro de Preços destinado, a contratação de
serviços de elaboração de projetos de sinalização viária nos
municípios do Espirito Santo, no preço máximo admitido de R$
2.685.724,00 - (dois milhões seiscentos e oitenta cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).
O certame, que tinha como data de abertura o dia 12/08/2014.
As fls. 227/250, através da Manifestação Técnica Preliminar – MTP
918/2014, sugeriu a anulação do certame, em razão dos vícios restritivos à competividade, do emprego irregular de registro de preços para contratação de serviços de natureza predominantemente
intelectual e da necessidade de aprimoramento do termo de referencia.
Em sede de análise preliminar, este Conselheiro emitiu a Decisão
Monocrática Preliminar – DECM 9/2015 - (fls. 252), por meio da
qual determinou a citação dos responsáveis para apresentação de
razões de justificativa.
Ocorre, que às fls. 260, a Sra. FERNANDA MARTINS ALVES – (Presidente da Comissão Permanente de Licitação – DETRAN-ES, Informa
a este Relator que procedeu a REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, cujo
ato foi publicado no DIO do dia 30-12-2014 – (fls.262).
Às fls.264/265, os demais responsáveis citados também destacam
a revogação e requerem a dispensa de manifestação ante a perda
do objeto.
Às fls. 270/276, o Núcleo de Estudos Técnicos e Analises Conclusivas – NEC, através da ITC 1674/2015, conclui:
“ Por todo exposto e com base no Art.° 70, da Lei complementar
621/2012, c/c art.267, VI, § 3º, do CPC, sugere-se a extinção do
processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, com consequente arquivamento dos autos”.
Às fls. 284, instado a se manifestar o MINISTERIO PUBLICO DE
CONTAS se posiciona assim:
“O Ministério Publico de contas manifesta-se de acordo coma instrução técnica conclusiva – ITC nº 1674/2015, às fls.20/276”.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, cuidam os autos de Representação formulada pela sociedade IMATRAFF – Cons. e Projetos de Engenharia Ltda.,
dando conta de possíveis irregularidades no bojo do Pregão Eletrô-
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nico nº 001/2014, promovido pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO – DETRAN-ES para Registro de Preços destinado, a contratação de serviços de elaboração de projetos de sinalização viária nos municípios do Espirito Santo, no preço máximo
admitido de R$ 2.685.724,00 - (dois milhões seiscentos e oitenta
cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).
Entretanto, a análise do feito neste momento resta prejudicada,
pois, tal qual se viu às fls. 260,264/265, o jurisdicionado revogou
o presente certame.
Assim, se faria despicienda qualquer análise meritória se, o Edital
objeto da presente Representação, não mais existe no mundo jurídico.
Neste sentido, o posicionamento exarado no âmbito do Tribunal de
Contas da União, por ocasião da emissão do Acórdão nº 2657/09:
REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. SUPOSTA RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. REVOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO.
Diante da revogação de certame pela respectiva entidade promotora da licitação, considera-se prejudicada a Representação, por
perda de objeto. DOU 13/11/2009. Pleno. Rel. Min. Raimundo Carneiro.
Diante disto, tem-se por inepto adentrar no mérito do certame em
si, ante a ineficácia de uma eventual decisão neste momento.
Imaginar o contrário faria desta Corte palco para atuações inúteis
e carecedoras de efetividade, o que feriria, ainda, o Princípio da
Eficiência, tão caro em nossa esfera de atuação.
3. DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, acolho o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, e VOTO nos seguintes termos:
a) Pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, haja vista a revogação do certame, que culminou na perda
superveniente do objeto impugnado, nos moldes do art. 307, § 6°,
do RITCEES;
b) Seja cientificado o representante do teor desta decisão.
Sejam encaminhada ao atual gestor do DETRAN-ES, cópia da
MTP 918/2014, bem como, da ITC 1674/2015, para atentar
em caso de novo edital para contratação de serviço idêntico, das
exigências recomendadas.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7428/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Extinguir o processo sem julgamento do mérito, em razão
da revogação do certame, que resultou na perda superveniente do
objeto impugnado, nos moldes do artigo 307, §6º da Resolução
Interna deste Tribunal;
2. Recomendar ao atual gestor que, caso venha a publicar novo
edital para a contratação de serviço idêntico, ou similar ao da Concorrência 001/2014, proceda à reformulação do edital atentando-se
para os seguintes pontos levantados na MTP 918/2014:
2.1 Exigência de comprovação de execução de serviço de sinalização viária, quando o órgão DETRAN/ES pretende contratar serviços
de elaboração de projetos de sinalização viária;
2.2 Exigência da indicação da equipe técnica para comprovação de
qualificação técnico-profissional, quando seria exigível, somente, a
apresentação da declaração da disponibilidade da equipe técnica
discriminada;
2.3 Utilização do Sistema Registro de Preços, desconsiderando a
natureza predominantemente intelectual dos serviços constantes
do objeto da licitação;
2.4 Exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional
indevida face à natureza predominantemente intelectual dos serviços;
2.5 Estabelecimento do parâmetro de qualificação econômico-financeira com base em dados de quantidades aleatórios;
2.6 Restrição à oferta de preços compatíveis aos locais a serem
atendidos, face à diversidade da complexidade do trânsito, conforme o porte dos municípios e características de pavimentos das
suas vias;
2.7 Omissão do termo de referência, quanto à sinalização semafórica, do estabelecimento de critérios da sua necessidade, dos estudos viários correspondentes, da forma de apresentação destes
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estudos e do sistema normativo de regência;
2.8 Omissão do termo de referência quanto à responsabilidade da
futura contratada, quanto aos resultados da implantação do projeto.
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1056/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-482/2012 (APENSO: TC-826/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - REEME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA
RESPONSÁVEIS - NORMA AYUB ALVES E LIDIANE RIBEIRO DOS
SANTOS MARAFONE
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012
- NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de representação interposta pela sociedade empresária REEME REPUXAÇÃO E MATALÚRGICA LTDA.
em 18/01/2012, sediada em São Paulo, contra os termos como
redigido o edital PREGÃO PRESENCIAL N◦ 005/2012 – PROC. ADM.
17394/2011 (posteriormente n◦s 18986/2011 e 1011/2012) – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS instaurado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim,
alegando que a existência na especificação técnica nas luminárias
públicas do acessório denominado “nível bolha” de que tratam o
itens 12 e item 35 daquele editalício, fere o princípio da competição,
podendo induzir a marcas de determinados fabricantes.
A presidência desta Corte autuou a documentação como representação em 23/01/2012 (fls. 45), encaminhando os autos ao então Conselheiro Marcos Miranda Madureira que fez sua remessa a
Controladoria Geral Técnica para análise, tendo sido elaborada a
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 7/2012 pela 5ª. Controladoria Técnica (fls. 48/49), sugerindo a notificação dos responsáveis, para se manifestarem acerca do teor da representação, bem
como informar a este Tribunal acerca de eventuais alterações do
instrumento convocatório daquele pregão, com remessa de cópias
de todo o certame licitatório, sob análise. Informa que o edital encontra-se suspenso para adequação, conforme publicação efetivada
no Diário Oficial do Estado de 20/04/2012.
A Chefia da 5ª. Controladoria Técnica propõe, preliminarmente,
que a notificação aos responsáveis se faça unicamente visando o
encaminhamento do procedimento licitatório Pregão Presencial n◦
05/2012 (fls. 55).
Às fls. 53 dos autos o então Relator, Marcos Miranda Madureira,
abre vista ao Ministério Público Especial de Contas que, por meio
do PPJC 502/2012 de 06/08/2012 (fls. 58/59), assim se posiciona:
“Por todo o exposto, em acompanhamento à orientação técnica,
manifesta-se o Ministério Público de Contas pela notificação da Sra.
Norma Ayub Alves e Sra. Lidiane Ribeiro dos Santos Marafone para
que se manifestem quanto ao teor da impugnação ao edital Pregão presencial nº. 005/2012, bem como comuniquem a esta Corte
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eventuais alterações neste edital. Ademais, sugerimos a notificação da
Sra. Norma Ayub Alves para que envie a esta Corte de Contas cópia
integral do certame licitatório.”
Por meio da DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 88/2012, de
04/09/2012 (fls. 61) a Conselheira Substituta, Márcia Jaccoud Freitas,
veio expedir as responsáveis as notificações de n◦s 1111 e 1112/2012
(fls. 62 e 63), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para remessa a
este Tribunal de cópia de todo o certame licitatório referente ao Pregão
Presencial 05/2012, bem como se manifestarem acerca da impugnação
apresentada pela empresa Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.
Às fls. 68 feita a juntada aos autos do OFÍCIO/SMF/DPT CONT/N◦
361/2012, remetido pela Sra. Norma Ayub Alves, Prefeita Municipal,
de cópia integral (capa a capa) do Pregão Presencial n◦ 05/2012, vindo
a Sra. Conselheira Relatora Substituta fazer o encaminhamento dos
autos a Controladoria Geral Técnica (fls. 1546).
A 5ª. Controladoria Técnica em 22/10/2012 vem informar às fls.
1547/1548, que o certame fora homologado e seu objeto adjudicado parcialmente a três licitantes, encontrando-se os preços registrados
por meio da Ata de Registro de Preços n◦ 021/2012, de 26/06/2012.
Outrossim pede sejam os autos remetidos ao Núcleo de Engenharia e
Obras Públicas (NEO), face que a suposta restrição à participação de
licitantes estaria relacionada a descrição e especificação dos “materiais
elétricos” , fato que conduz a conhecimento específico da área de engenharia.
Exarada a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR MTP 636/2014
(fls. 1549/1553), vem aquele Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
(NEO), após tecer comentários acerca da existência de 109 (cento e
nove) processos que “... não possuem relatório de fiscalização, não há
servidores neles trabalhando e sequer há previsão de quando poderiam
ser instruídos, pela sobrecarga operacional ...” opinar, com base no
princípio da eficiência (artigo 37, CF/88), seja dispensada a realização
dos procedimentos de fiscalização nas contratações referentes a obras
e serviços de engenharia constante deste processo, ouvido o Ministério
Público de Contas quanto ao seu arquivamento.
Em seguida, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (fls. 1560/1561), por
meio do PPJC 5280/2014 pugna pelo prosseguimento do feito, em face
do material acostado aos autos e a recente data do certame e eventual
dano ao erário.
Em seguida, vieram os autos a esse Gabinete.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Como anunciado no tópico anterior, a irresignação da representante
prende-se ao fato de que a especificação técnica relativa aos itens 12
e 35 do edital Pregão Presencial n◦ 005/2012 cercea a participação de
interessadas no certame, quando vem exigir que as luminárias públicas
tenham um acessório denominado “nível bolha” ferindo o princípio administrativo da competição, sendo a impugnação datada de 18/01/2012
então interposta junto a administração municipal e protocolada junto a
esse Tribunal de Contas no dia 23/01/2014, sob n◦ 000697, sob ameaça de encaminhamanto a esse TCEES daquele documento, conforme
nota constante no rodapé das fls. 6 dos autos.
Do fato, em atendimento a Decisão Monocrática Preliminar DECM
88/2012, de 04/09/2012 (fls. 61), veio a municipalidade acostar aos
autos por meio do Ofício/SMF/DPT CONT/N◦ 361/2012 (fls. 1543), documentação que nos permite aclarar os fatos ocorridos quando do procedimento licitatório instaurado, nos seguintes termos:
Inicialmente designada a sessão pública para recebimento de propostas em 25/01/2015, com solicitação de adiamento para 07/02/2012 e
10/04/2012 (fls. 175/179, fls.273 e fls. 301, respectivamente).
A impugnação ao edital protocolada junto a Administração, foi respondida pela municipalidade em 01/02/2012 (fls. 286 - Volume II), não
sendo dado provimento às alegações arguidas;
No dia e hora aprazados (10/04/2012) a sociedade empresária REFLETT
COM. DE EQUP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA. EPP (fls. 376/383) compareceu como licitante ao certame (fls. 376/383 – Volume II), representada
pelo Sr. Nilton Pereira de Melo, tendo sido a mesma credenciada/habilitada, conforme “Catálogo Geral de Luminárias” da sociedade empresária ora representante REEME REPUXAÇÃO E MATALÚRGICA LTDA. (fls.
417/452 – Volume III), seguindo-se um fato significativo ao deslinde
do presente processo, quando observado o teor do LAUDO TÉCNICO
(fls. 453) onde afirmado, textualmente, pela municipalidade que
“Atestamos para os devidos fins, que a firma REFLETTI COMERCIO
EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EPP INSCRITA SOB. CNPJ
N◦ 12.513.538/0001-89 Entregou os matérias abaixo descrito conforme solicitado para o pregão presencial n◦ 005/2012 – 01 – ITENS
APROVADOS N◦ 12 E 35 – Nelson Sérgio Pimenta Mello – Diretor de
Departamento / Secretaria Municipal de Eletrificação e Serviços Elétricos – Nelson Sérgio Pimenta – Diretor do Dept◦ de Compras e de Adm.
de Rec. Mat. E Almoxarifado” ;
Às. fls. 376/383 temos a oferta comercial daquela proponente, sob n◦
PROP. 009/12 REFL de 04/04/2012 (fls. 454/455 – Volume III), na qua-
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lidade de revendedora autorizada para as luminárias públicas modelos
ZE-266/VP-VC-PC, de fabricação da REEME REPUXAÇÃO E MATALÚRGICA LTDA, ora representante, conforme especificações técnicas constantes às fls. 456/460 e garantia de fábrica às fls. 650, onde ofertado
para o item 12 o valor unitário de R$ 217,49 (totalizando R$ 43.498,00,
para 200 pça) e para o item 35 o valor unitário de R$ 210,42 (totalizando R$ 63.126,00, para 300 pça), tendo chegado na fase de lances para
o item 12 o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) e para
o item 35 a importância de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais),
conforme Mapa de Apuração de fls. 1482/1483;
Para aqueles mesmos lotes 12 e 35, sagrou-se vencedora a sociedade
empresária HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA. ME, conforme idêntico Laudo Técnico – itens 01 e 03, (acostado às fls. 461 dos autos),
onde ofertado para o item 12 o valor unitário de R$ 195,00 (totalizando
R$ 39.000,00) e para o item 35 o valor unitário de 187,00 (totalizando
R$ 56.100,00), conforme observado do Mapa de Apuração constante às
fls. 1479/1480, bem como ATA DE REGISTRO DE PREÇO N◦ 021/2012
assinada em 26/06/2012 entre a administração e aquela empresa (fls.
1528/1534), importando a contratação no valor total de R$ 314.213,00
(trezentos e quatorze mil, duzentos e treze reais), conforme observado
às fls. 1543, e finalmente
Observe-se, por oportuno, que a disputa foi acirrada entre as duas
empresas - REFLETT COM. DE EQUP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA. EPP
(revendedora da Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda., ora representante) e a HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA. ME, SAGRANDO-SE
VENCEDORA DO CERTAME A QUE VEIO OFERTAR O MENOR VALOR À
CONTRATAÇÃO, NA FASE DE LANCES.
CONCLUSÃO: Dos fatos apurados, trazidos pela municipalidade aos autos, ainda que inexistente manifestações técnicas, na forma usualmente adotadas para este tipo de processo na forma regimental, documentalmente temos como fatos incontestes que além da representante, vir
perante esse Tribunal advogar interesse particular, sua “preocupação”
não se consumou quanto a infringência ao princípio da competição,
vindo a mesma ofertar seu produto por meio da REFLETT COM. DE
EQUP. PARA ILUMINAÇÃO LTDA. EPP, relativamente aos itens 12 e 35
do ato convocatório, não logrado êxito à contratação em razão do preço
ofertado, quando da fase de lances.
Dos fatos relatados, não há nenhum fato que enseje a necessidade de
apreciação por parte desse Tribunal de Contas, em fase de interesse
público envolvido nos autos, pressuposto básico à atuação do controle
externo, uma vez que a tutela pretendida pela representante não se
encontra no plexo de competências do TCEES, nos exatos termos do
Acordão n◦ 2610/2014 – TCU – Plenário:
“Vistos e relacionados estes autos que cuidam de petição formulada
pela Construtora e Incorporadora Squadro Ltda., apresentada com fulcro no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/1993 e no art. 276 do Regimento
Interno do TCU, com pedido de medida cautelar, versando sobre suposta rescisão unilateral do contrato 2/2012, decorrente da concorrência 1/2012-PROAD, firmado com a Universidade Federal Fluminense
– UFF.
(...)
Considerando que não é possível extrair, direita ou indiretamente, em
que medida a rescisão impugnada teria se revelado contrária ao
interesse público.
(...)
Considerando que o acolhimento pelo TCU de pretensão de interesse
individual, no exercício da faculdade de representar prevista no art.
113, § 1º, da Lei 8.666/93, está condicionada à comprovação de
que haja o interesse público a ser preservado pelo TCU.
Considerando que o TCU não é âmbito para discussão de interesses individuais, mas sim o Poder Judiciário é o guardião por excelência dos direitos fundamentais individuais dos cidadãos contra abusos
praticados pelo poder público.
Considerando a incidência da jurisdição do TCU, agindo de forma
corretiva sobre os atos da Administração Pública, dependerá da comprovação de que o desrespeito a direito individual de particular, licitante
ou contratada, também implica violação ao interesse público a
ser preservado pelo Controle Externo.
Considerando que nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal quando
da prolação do Acórdão 789/2009-TCU-Plenário:
Não se desconhece a competência de empresa contratada pela Administração para representar junto ao TCU, em razão de irregularidades
na aplicação do Estatuto das Licitações, conforme seu art. 113, § 1º.
Entretanto, não há falar em este Tribunal tutelar interesses privados. Em que pese, por via transversa, eventual decisão do TCU beneficiar empresa representante que tenha noticiado possíveis irregularidades contratuais, há de sobrepujar o interesse público na análise de contratos firmados entre a Administração e o particular,
pois o interesse mediato do instituto da representação discriminada no
art. 113, § 1º, da Lei de Licitações, consiste em preservar, tutelar o
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interesse público e não o privado.
Não identificado o interesse público na relação contratual, deve-se afastar a competência do TCU para analisá-la, por não ser
o foro adequado.
(...)
Considerando, entretanto, que não sendo esta Corte de Contas foro
adequado para a defesa de interesses predominantemente privados junto à administração pública, a petição da requerente
não pode ser conhecida como Representação, razão pela qual
perde o objeto a solicitação para produção de sustentação oral, requerido pela representante.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, sobre o processo a seguir relacionado, em não conhecer o presente expediente como Representação por não
atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; indeferir o ingresso nos autos da Construtora
e Incorporadora Squadro Ltda, por não atender às disposições do art.
146, § 1º, do RI/TCU; encaminhar cópia do presente Acórdão para a
UFF e para a representante; e arquivar os presentes autos.
Obtidos estes dados, relativamente ao princípio da eficiência abordado
pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO por meio da MTP
636/2014 (fls. 1549/1555 – Volume VIII), temos que sucumbe toda e
qualquer ação a ser promovida por esta Corte relativamente a estes
autos, devendo ressaltar-se “... que não está se falando em abdicar do
poder conferido ao Tribunal de Contas para apurar e julgar os atos e
fatos que lhes são competentes exclusivamente, mas sim de avocar a
realidade dos fatos que envolvem o presente julgamento, sinalizando
que a melhor decisão diante do caso concreto, uma vez que o resultado
obtido da análise do presente processo resultaria em consequências
infrutíferas e desgaste desnecessário da mão de obra qualificada deste Tribunal”, conforme bem abordado pelo Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, nos autos TC 1530/2012, quando em análise de
um dos 109 processos em que o NEO vem sugerir a dispensa de realização dos procedimentos de fiscalização, com arquivamento do processo, em face das razões expostas em reunião administrativa realizada
em 30/06/2014 com os senhores Conselheiros.
Do relatado, entendo que as justificativas apresentadas pelo Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas – NEO por meio da MTP 636/2014 aliadas
as razões ora aduzidas quando de uma análise perfunctória dos documentos acostados nos autos, conduzem ao arquivamento dos autos,
sem maiores delongas, divergindo do teor do Parecer PPJC 5280/2014
do Ministério Público Especial de Contas (fls. 1560/1561), até porque
não vislumbrado nenhum eventual ou possível dano ao erário municipal.
III – VOTO
Na forma do exposto,e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando o entendimento da área técnica e divergindo do Ministério
Público Especial de Contas da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da representação, com o
consequente ARQUIVAMENTO dos autos.
Cientique-se o representante da sociedade empresária REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA. do teor do Acordão proferido nos
termos do art. 307, § 7◦ da Resolução 261/2013.
Notifique-se as representadas Sras. NORMA AYUB ALVES – Prefeita
Municipal e LIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS MARAFONE – Pregoeira Substituta, na forma do artigo 358, inciso III, da Resolução
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-482/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer a presente Representação em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, arquivandose os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader Borges,
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1091/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5083/2015
JURISDICIONADO – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE 2015
RESPONSÁVEL - GILSON DANIEL BATISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 1º Bimestre de 2015, de responsabilidade do senhor Gilson Daniel Batista, gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social de Viana.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 274/2015 (f.
16), a área técnica informou que a prestação de contas foi devidamente
encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão
pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 21, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5083/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da
omissão, arquivar os presentes autos nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1092/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5046/2015
JURISDICIONADO – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE
CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º ]
BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - JOÃO FELÍCIO SCARDUA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E
1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JAC-
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COUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente à Abertura e 1º Bimestre de 2015, de
responsabilidade do senhor João Felício Scardua, gestor do Fundo
Municipal de Investimentos de Cariacica.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 398/2015 (f.
13), a área técnica informou que a prestação de contas foi devidamente
encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão
pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 16, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5046/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da
omissão, arquivar os presentes autos nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1093/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5739/2015
JURISDICIONADO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE
2015
RESPONSÁVEL - ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 1º bimestre de 2015, de responsabilidade da senhora Eliana Teodoro Saraiva Rovetta, responsável pelo
Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 391/2015 (f.
22), a área técnica informou que a prestação de contas foi devidamente
encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão
pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 26, da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação
técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5739/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da
omissão, arquivar os presentes autos nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
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
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1094/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11031/2015
JURISDICIONADO – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - MARIA LUIZA ALVARENGA DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 4º bimestre do exercício de 2014, de
responsabilidade da senhora MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA,
gestora do Fundo de Assistência Social de Linhares.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 237/2015 (f.
15), a área técnica informou que a prestação de contas foi devidamente
encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão
pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 19, da lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11031/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da
omissão, arquivar os presentes autos nos termos do voto da Relatora,
Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2015.
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
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PARECER/CONSULTA TC-008/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3519/2013
JURISDICIONADO -COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ASSUNTO -CONSULTA
CONSULENTES -NEIVALDO BRAGATO E PAULO RUY VALIM CARNELLI
EMENTA: 1) É POSSÍVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A
SEU CRITÉRIO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NÃO EXIJA
NO EDITAL DE LICITAÇÕES ALGUNS DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 31 DA LEI Nº 8.666/93, COMO A CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA – 2) CASO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXIJA A CERTIDÃO NEGATIVA DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTA DEVERÁ SER APRESENTADA
PELOS LICITANTES – 3) A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODERÁ RESTRINGIR TOTALMENTE, NO EDITAL LICITATÓRIO, A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
A EMPRESA QUE APRESENTAR CERTIDÃO POSITIVA PODERÁ
PARTICIPAR, DESDE QUE O JUÍZO EM QUE TRAMITA O PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CERTIFIQUE QUE A
EMPRESA ESTÁ APTA ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE A SUPORTAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3519/2013, em
que Diretor-Presidente da Companhia Espírito Santense De Saneamento - CESAN, Sr. Neivaldo Bragato, formula consulta a este Tribunal questionando acerca da possibilidade de dispensar a apresentação
de certidão negativa de recuperação judicial em licitações de menor
complexidade, bem como de permitir a participação no certame licitatório de empresas em recuperação judicial, desde que amparada em
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório.
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento
Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual
nº 621/12.
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de junho de dois mil e quinze, à unanimidade, acolhendo o voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, responder o questionamento elaborado pelo Consulente nos termos da Instrução Técnica OTC-028/2014, da 8ª Secretaria de Controle Externo, firmada pela
Auditora de Controle Externo, Sra. Renata Pinto Coelho Vello, abaixo
transcrita:
Orientação Técnica em Consulta OTC-28/2014:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Sr. Neivaldo
Bragato, Diretor Presidente da Companhia Espírito Santense de
Saneamento- CESAN, para o fim de ser respondida a seguinte indagação:
Conforme determinação deste E. Tribunal proferida nos autos em referência, informa-se que a CESAN já vem abstendo-se de incluir em
seus editais de licitação cláusulas que impedem a participação de empresas em recuperação judicial nos certames por esta Companhia deflagrados. Não obstante, em relação à exigência de apresentação de
certidão negativa de falência e concordata (interpretada pela maioria
dos doutrinadores e juristas como o atual instituto da recuperação judicial), conforme inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93, como requisito
de habilitação das empresas nas licitações, foi feita consulta a escritório contratado, com especialidade em direito administrativo, sobre a
possibilidade de se dispensar a exigência de apresentação de certidão
negativa de recuperação judicial para habilitação nas licitações desta
Companhia de Saneamento, havendo-se conclusão proferida no parecer jurídico no sentido de que é possível dispensar a apresentação de
certidão negativa de recuperação judicial em licitações de menor complexidade, valor, ou seja, para objetos cujos elementos tornarem irrelevante para a execução satisfatória da contratação o fato de o particular
estar em processo de recuperação judicial. Porém, para objetos de alta
complexidade técnica, prazos mais elastecidos e valores vultosos, a recomendação foi permitir a participação das empresas em recuperação
judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica
e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos
da Lei 8.666/93, orientação que segue entendimento do Tribunal de
Contas da União (TCU.Ac.8.271/2011 – 2ª Câm., DOU de 04.10.2011).
Informa-se, portanto, que a CESAN vem adotando esse procedimento
exposto no parecer jurídico anexo em seus editais de licitação, abstendo-se de alijar dos certames as empresas em recuperação judicial, mas
tendo mais cautela em relação aos objetos de maior complexidade,
prazo e voltuosidade de valor, motivo pelo qual formula-se CONSULTA
a este E. Tribunal sobre a possibilidade de manter tal prática.
A consulta veio encaminhada a esta 8ª Controladoria Técnica, que às
fls. 9/14 dos autos, nos termos da Orientação Técnica de Consulta nº
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59/2013, opinou pelo seu não conhecimento, em razão da ausência
de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade
competente, descumprindo o art. 122, § 1º, V, da Lei Complementar
nº 621/2012, o que foi corroborado pelo Ministério Público Especial de
Contas, às fls. 16.
Os autos foram encaminhados ao Conselheiro Relator, que às fls. 23/25,
votou pela notificação do Consulente, para no prazo de 15 dias suprir a
irregularidade e encaminhar o parecer do órgão de assistência técnica
ou jurídica da autoridade consulente, o que foi acolhido pela Decisão TC
5207/2013, de fls. 27.
Após a regular notificação do consulente, este protocolizou nesta Corte
de Contas a documentação de fls. 30/37, que foi apreciada por esta
8ª Secretaria de Controle Externo, às fls. 39, por intermédio da MTC
08/2014, que constatou que a é a mesma que fora anteriormente apresentada, reforçando o fato de que o feito foi novamente instruído com
parecer contratado de escritório de advocacia particular e não de órgão
de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, em inobservância ao que dispõe o art. 122, § 1º, V, da Lei Orgânica desta Corte.
Os autos foram encaminhados novamente ao Ministério Público Especial de Contas que encampou o parecer desta 8ª Secretaria, no sentido
do não conhecimento da consulta, em razão da ausência dos seus requisitos de admissibilidade, o que foi acompanhado pelo voto do Exmo.
Conselheiro Relator, às fls. 49/52.
No entanto, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Filho solicitou vista
dos autos e votou, às fls. 54/57, divergindo do Relator, pelo conhecimento da presente consulta, acatando o parecer particular encaminhado pelo Consulente, o que foi acolhido pelo Plenário, conforme Decisão
TC 3717/2014, de fls. 59.
É o relatório.
II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Os requisitos de admissibilidade já foram apreciados por esta Corte de
Contas, conforme Decisão TC 3717/2014, que conheceu da presente
consulta.
III MÉRITO
Quanto ao mérito, verifica-se que a consulta refere-se ao questionamento acerca da possibilidade de empresa em recuperação judicial participar de licitação, para contratar com a Administração Pública.
O Consulente anexou parecer jurídico de escritório de advocacia contratado, opinando pela possibilidade de dispensa de apresentação de
certidão negativa de recuperação judicial em licitações de menor complexidade e valor, desde que para a contratação de objetos em que
seja irrelevante para a execução satisfatória da contratação o fato de o
particular encontrar-se em processo de recuperação judicial.
De outro lado, de acordo com o referido parecer, para objetos de alta
complexidade técnica, prazos e valores mais elastecidos, a recomendação foi no sentido de permitir a participação, mediante a apresentação
de certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar
de procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93, orientação
que, segundo aduzem acompanha entendimento do Tribunal de Contas
da União (TCU. AC. 8271/2011-2ª Câmera DOU de 04.10.2011).
Para analisar a questão suscitada pelo Consulente, faz-se necessário,
em primeiro lugar, conceituar o instituto da recuperação judicial, que
tem previsão na Nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), que, por
sua vez, também regula a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, vindo a substituir o antigo Decreto
nº 7661/45 que regulamentava os institutos da falência e da concordata.
Nos termos do artigo 47, da Nova Lei de Falências, Lei nº 11.101/2005,
o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e
ainda, a preservação da empresa, de sua função social, estimulando a
atividade econômica.
Quem pode requerer a recuperação judicial é o devedor, que no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2
(dois) anos e que atenda ainda aos requisitos previstos no artigo 48 da
Lei nº 11.101/2005.
Nestes termos, de acordo com o artigo 52, do referido instrumento jurídico, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e nomeará
um administrador judicial e, em seguida, o devedor terá um prazo de
60 (sessenta) dias da publicação da decisão para apresentar o seu plano de recuperação judicial, sob o risco de convolação desta em falência.
(artigo 53, da Lei nº 11.101/2005).
Conforme se pode verificar, o atual instrumento jurídico (Lei nº
11.101/2005) extinguiu o instituto da concordata, criando o da recuperação judicial, que embora tenham algumas semelhanças entre si,
também se diferem.
Fábio Ulhoa Coelho, em Comentários à Lei de Falências e de Recuperação Judicial, trouxe algumas das principais diferenças entre a recuperação judicial e a concordata, tendo sido citado em Acórdão desta
Corte de Contas (TC-001/2013- Processo TC 6947/2012) que a seguir
transcreve-se:
[...] As principais diferenças entre elas são: a) concordata é um direito
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a que tinha acesso todo empresário que preenchesse as condições da
Lei, independentemente da viabilidade de sua recuperação econômica,
mas à recuperação judicial só tem acesso o empresário cuja atividade
econômica possa ser reorganizada; b) enquanto a concordata produz
efeitos somente em relação aos credores quirografários, a recuperação
judicial sujeita todos os credores, inclusive os que titularizam privilégios
(a única limitação legal é o pagamento das dívidas trabalhistas em no
máximo 1 ano), exceto os fiscais (que devem ser pagos parcelados antes da concessão do benefício); c) o sacrifício imposto aos credores, na
concordata, já vem definido na lei e é da unilateral escolha do devedor,
ao passo que na recuperação judicial, o sacrifício, se houver, deve ser
limitado no plano de recuperação, sem qualquer limitação legal, e deve
ser aprovado em todas as classes de credores.
Como se pode verificar, embora institutos diversos, a recuperação judicial acabou por substituir a concordata. Ainda assim, mesmo que
a Nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005) seja posterior à Lei nº
8.666/93, em nenhum momento esta fez menção à recuperação judicial, mas, tão somente, aos institutos da falência e da concordata.
Deste modo, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 78, inciso IX, dispõe ser
a decretação de falência do contratado um dos motivos para a rescisão
contratual. Da mesma forma, o artigo 80, parágrafo segundo, da Lei nº
8.666/93 prevê que, em caso de concordata é permitido à Administração Pública manter o contrato, podendo, contudo, assumir o controle
de atividades essenciais.
Já a Lei nº 11.101/2005 é silente acerca da extinção ou não dos contratos em casos de recuperação judicial, apenas dispondo, em seu artigo
195, que em se tratando de falência, os contratos de concessão não
permanecem.
Resta, pois, esclarecer sobre a possibilidade de manutenção dos contratos nos casos de recuperação judicial. Isso porque, caso a resposta
seja negativa, não há que se cogitar sobre a possibilidade de tais empresas participarem de processos licitatórios para realizarem contratação com a Administração Pública.
Em relação à licitação, sabe-se que, por seu intermédio, o poder público busca a realização da melhor contratação para a Administração
Pública, sendo esta obrigatória, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, para obras, serviços e compras e também para
alienações, assegurando aos concorrentes condições de igualdade de
participação.
A Lei nº 8.666/93 ao regular o procedimento licitatório dispõe sobre a
fase da habilitação, momento em que se verifica a aptidão para a futura
contratação, sendo que a inabilitação acarreta a exclusão do licitante da
fase do julgamento das propostas, e, embora seja uma preliminar, vale
como elemento de aferição da possibilidade da futura contratação, que
é o alvo final da licitação.
Deste modo, o artigo 27, da Lei 8.666/93, prevê que para a habilitação
nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a seguinte
documentação: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira, regularidade fiscal e o cumprimento do disposto
no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
Em relação à habilitação econômico-financeira, que é o conjunto de informações que fazem presumir que o licitante tem capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrente do contrato, prevê o artigo
31, da Lei nº 8.666/93, que esta se limitará aos documentos previstos
em seus incisos, dentre os quais menciona o inciso II, que trata de
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física.
Examinando a redação do referido dispositivo, pode-se concluir que
é possível que o Administrador Público exija menos documentos dos
que estão previstos no artigo 31, da Lei de Licitações. No entanto, não
poderá ele exigir mais documentos do que o dispositivo prevê. Neste
sentido, o Administrador Público pode deixar de exigir qualquer dos
seguintes documentos: balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social; certidão negativa de falências e concordatas
e garantia de, no máximo, 1% do valor estimado para contrato.
O Superior Tribunal de Justiça, conforme afirmou Marçal Justen Filho,
em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, reputou válido edital que não exigiu comprovação em relação a todos os
itens previstos no Artigo 31, da Lei nº 8.666/93. Segundo esta decisão,
não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos
os incisos do art. 31, da Lei nº 8.666/93. (REsp 402.711-SP. Rel. Min.
José Delgado, j. em 11.06.2002).
Admitindo-se, pois, que a critério do Administrador Público, os documentos previstos no artigo 31, da Lei nº 8.666/93 poderiam não ser
exigidos, a certidão negativa de falência ou concordata (artigo 31, inciso II) também poderia ser dispensada pelo próprio edital licitatório.
A questão que deve ser apreciada é: caso o edital de licitação exija
como um dos documentos aptos a demonstrar a qualificação econômico-financeira, a certidão negativa de falência ou concordata, prevista
no inciso II, do Artigo 31, da Lei nº 8.666/93, esta previsão poderia
abranger a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, o
que não é mencionado expressamente pela referida lei? E ainda, caso
seja possível esta interpretação extensiva, seria admissível que uma
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empresa em recuperação judicial fosse considerada habilitada a participar de uma licitação, estando impossibilitada de apresentar a referida
certidão negativa?
Acerca do primeiro questionamento entende-se que, ainda que a recuperação judicial tenha características que a diferenciam da concordata,
não há como negar que tais diferenças não excluem a exigência de
certidão negativa de recuperação judicial, nos termos do inciso II, do
Artigo 31, da Lei nº 8.666/93. Até mesmo porque, como este instituto
só surgiu após a Lei de Licitações, não haveria como haver previsão
expressa neste sentido, embora as razões de sua exigência sejam as
mesmas.
Sobre o segundo questionamento: a possibilidade de uma empresa em
recuperação judicial ser habilitada em licitação, em que o edital tenha
exigido a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial
passa-se a fazer as seguintes considerações: o artigo 52, II, da Lei
11.101/2005 expressamente dispõe sobre a possibilidade de empresa
em recuperação judicial ser dispensada da apresentação de certidões
negativas para o exercício de suas atividades, exceto para a contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais.
A razão desta restrição, certamente, é uma maior cautela em relação a
contratações com o poder público em que os riscos, se concretizados,
serão infinitamente danosos para o interesse coletivo. Ademais, há que
se considerar, que nas contratações com a Administração Pública são
aplicados os Princípios da Legalidade, que dispõe que a Administração
só pode fazer o que a lei expressamente prevê; o da Finalidade, que
afirma que a Administração Pública deve ter por objetivo em todos os
seus atos e contratos o interesse público e, por fim, o da Continuidade
do serviço público, segundo o qual, deve-se evitar a realização de contratações em que o serviço público pode ser descontinuado.
Assim, se de um lado, há o risco de sérios danos ao interesse público e
à infringência dos princípios referenciado, de outro, não se pode negar,
em face do Princípio da Ampla Competitividade e da Isonomia, que não
é possível criar exigências que de alguma forma possam restringir uma
licitação, ainda mais, em razão da ausência de qualquer regramento
neste sentido no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Esta Corte de Contas nos Acórdãos TC 001/2013 e 174/2013 (processos TC 6947/2012 e TC 2524/2012) decidiu pela impossibilidade
de excluir no próprio edital licitatório, que empresas em recuperação
judicial participem de licitação. Neste sentido, transcreve-se decisão do
Acórdão TC 001/2013:
Pela retificação do Edital de Licitação – Concorrência Pública nº
011/2012- Processo nº 129.014/2012, para suprimir no item 6.1 alínea
“c”, a vedação expressa de participação da licitação de empresas, sob
processo de recuperação judicial.
De outro lado, como seria possível admitir a participação de empresa
em recuperação judicial, ainda que o edital exija a apresentação de
certidão negativa?
O Projeto de Lei nº 3.969/2012 que pretendeu a alteração do artigo
31, da Lei nº 8.666/93, propondo um novo parágrafo que permitisse a participação em licitação de empresas em recuperação judicial e
também do artigo 52 da Lei 11.101/2005, retirando a menção quanto
à necessidade de apresentação de certidões negativas como requisito
para contratar com o poder público, foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, sob o argumento da situação de grave risco relacionado ao
setor público, sendo impossível para a lei de licitações, estipular parâmetros objetivos para a estimação de deságios a serem aplicados em
processos licitatórios, no caso de participação de empresas com frágeis
indicadores econômico-financeiros.
No entanto, nos casos em que o risco de contratação pelo Poder Público
de empresas em recuperação judicial possa ser minimizado a ponto de
não ser mais razoável esta exclusão, não se poderia negar, a princípio,
tal participação.
O Tribunal de Contas da União vem entendendo ser possível a participação em licitações de empresas que, a despeito de estarem em processo
de recuperação judicial e não poderem apresentar certidão negativa,
ampararem-se em certidão emitida pela instância judicial competente,
que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente
a participar de procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Trata-se do Acórdão nº 8.271/2011, da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas da União, lavrado em 27 de setembro de 2011, que teve
como Relator o Ministro Aroldo Cedraz e interessado a empresa Tracomal Terraplanagem e Construções Machado Ltda, que traz a seguinte
recomendação:
Dar ciência à Superintendência Regional do SNIT do Espírito Santo que,
em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância
judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos
termos da Lei nº 8.666/93.
Neste mesmo sentido, vem posicionando-se esta Corte de Contas, cuja
conclusão no Acórdão TC 001/2013 (Processo TC 6947/2012) passa-se
a transcrever:
Ante o exposto e considerando que processo de recuperação judicial
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como sentença homologatória do plano de recuperação não é motivo,
por si só, para exclusão de empresa de procedimento licitatório, voto
pela procedência parcial da presente Representação para decidir no
caso concreto, com as seguintes determinações:
Pela retificação do Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 011/12Processo nº 129.014/2012, para suprimir no item 6.1 alínea “c”, a vedação expressa de participação da licitação de empresas sob processo
de recuperação judicial;
Nos termos do art. 52, II c/c art. 69 da Lei nº 11.101/2005, não existe
óbice legal da existência, por parte da Administração, da certidão de
recuperação judicial, sendo que deverá constar na mesma o estado
em que se encontra a referida recuperação judicial para que possibilite
análise da situação fática/jurídica da empresa;
Que as determinações supra repercutam nos Editais nº 012/12- Processo nº 131.676/2012; nº 013/2012- Processo nº 131.677/2012 e nº
014/12- processo nº 145.421/2012.
Em tais casos, conforme se pode verificar, embora haja o risco, pode-se
observar que este foi minimizado pela intervenção do juiz onde tramita
o procedimento da recuperação judicial, que conhecendo a situação
econômica da empresa, certifica se a empresa interessada em participar do procedimento licitatório, embora em recuperação judicial, está
apta econômica e financeiramente a participar do procedimento, levando em consideração o objeto do futuro contrato a ser firmado. Nestas
situações, tem-se a intervenção de um agente estatal, tornando sob
controle os riscos de tais contratações.
Deste modo, conclui-se que não é possível que a Administração Pública
faça constar no edital licitatório restrição total em relação à participação em licitação de empresa em processo de recuperação judicial. Isso
porque, embora fique a critério da Administração Pública, exigir ou não
como um dos documentos comprobatórios da situação econômico-financeira da empresa participante a certidão negativa de falência e de
recuperação judicial, caso a Administração opte por exigir esta documentação, não se pode excluir, a priori, que tais empresas participem
de procedimento licitatório, desde que, o juízo onde tramita a recuperação judicial certifique que tal empresa está em situação econômico-financeira que a possibilite contratar com a Administração Pública,
levando em consideração o objeto a ser contratado.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, tendo sido a presente consulta conhecida pelo Plenário desta Corte, nos termos da Decisão TC 3717/2014, quanto ao
mérito, responde-se, nos seguintes termos:
a) É possível que a Administração Pública, a seu critério, não exija no
edital de licitações alguns dos documentos previstos no artigo 31, da
Lei nº 8.666/93, como por exemplo, o previsto no inciso II (certidão
negativa de falência ou concordata), que hoje pode ser interpretado no
sentido de abranger a certidão negativa de recuperação judicial.
b) Caso, no entanto, a Administração Pública exija como um dos requisitos para a qualificação econômico-financeira, a certidão negativa
de recuperação judicial, esta deverá ser apresentada pelos licitantes.
c) Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública não poderá fazer
restrição total no edital licitatório acerca da possibilidade de empresas em recuperação judicial participarem do procedimento licitatório.
Isso porque, caso a Administração Pública exija no edital de licitação
a certidão negativa de recuperação judicial, a empresa que apresentar
certidão positiva, poderá participar, desde que o juízo em que tramita
o procedimento da recuperação judicial certifique que a empresa está
apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um
futuro contrato com a Administração pública, levando em consideração
o objeto a ser contratado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui Presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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[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-1004/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3042/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICÍPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - DENÚNCIA
INTERESSADO - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAGUARÉ - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de denúncia encaminhada por cidadão em face do
município de Jaguaré, informando que foi celebrado o Contrato nº
54/2012 com o município, cujo objeto é a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana do bairro Novo Tempo, em Jaguaré.
Estas obras restingiriam-se apenas à terraplanagem e drenagem
pluvial, o que ainda, segundo o Denunciante, teria sido plenamente
cumprido por parte da empresa contratada e da qual é sócio – PHD
Construções e Pavimentações, mas, por outro lado, o município não
teria cumprido o contrato, haja vista não ter havido o adimplimento
do pagamento do serviço realizado.
Afirma, ainda, o denunciante que foi lançado pela municipalidade o
Edital de Concorrência nº 01/2015 que teria por objeto a continuidade dos serviços remanescentes de pavimentação do bairro Novo
Tempo.
Requer a concessão da medida cautelar no sentido de determinar à
Prefeitura Municipal de Jaguaré que se “abstenha de licitar obra de
pavimentação em ruas e avenidas da cidade até que os credores sejam efetivamente pagos pelos serviços já executados em contratos
firmados em anos anteriores”.
O processo foi encaminhado ao Núcleo de Cautelares que se manifestou às fls. 102/104 na Manifestação Técnica Preliminar MTP
206/2015 pelo não conhecimento do feito, por carecer o expediente
de requisito de admissibilidade necessário ao seu recebimento, na
forma do artigo 94, §1º da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer
PPJC 1936/2015 na lavra do Procurador Especial de Contas Senhor
Heron Carlos Gomes de Oliveira. (fls. 110).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos
os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de Cautelares, nos
seguintes termos:
[...]
2 – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da denúncia, de acordo com o art. 94
da Lei complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), in verbis:
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.
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§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas
à denúncia.
O Denunciante não trouxe aos autos elementos quanto a possíveis
irregularidades contidas na Concorrência Pública 01/2015, com vistas a contratação de empresa para pavimentação de ruas do Bairro
Novo Tempo em Jaguaré/ES.
O Denunciante requer a esta Corte de Contas a suspensão da Concorrência Pública 001/2015 em face do não pagamento de serviços
prestados por outras empresas no mesmo local, ou seja, de interesses privados de empresas junto à Administração Pública de Jaguaré.
Entende-se que essa espécie de julgamento refoge ao rol de competência do Tribunal de Contas.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Contas da União:
Representação sobre pregão eletrônico realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para aquisição de embarcações para transporte escolar, apontara pretensa irregularidade
na inabilitação de empresa no certame. Sinteticamente, a representante defendeu que, “apesar de ter se sagrado vencedora do grupo
II, itens 3 e 4 do pregão, haveria falha de interpretação do dispositivo legal utilizado para recusa de sua proposta para esse lote, ao
inabilitá-la com base no art. 9º, III, da Lei 8.666/1993”.
A inabilitação decorrera de entendimento do FNDE de que a condição de um dos sócios da empresa inabilitada – como professor de
instituição federal de ensino contratada pelo FNDE para a avaliação,
inspeção e controle da qualidade dos protótipos das lanchas ofertadas pelos licitantes – reclamaria a incidência do art. 9º, inciso III, da
Lei 8.666/93, que estabelece vedação à participação na licitação de
servidor que integre o quadro funcional do contratante ou do responsável pelo processo licitatório.
Em juízo de mérito, após tecer considerações acerca da aplicabilidade desse comando legal ao caso concreto, o relator consignou não
perceber o atendimento pleno dos requisitos regimentais para a admissibilidade da representação “em face da consolidada jurisprudência do Tribunal, no sentido de que refoge ao rol de competências do TCU atuar na defesa de interesses particulares junto
à administração pública”. Destacou não verificar, na espécie, “situação de potencial prejuízo ao erário a ponto de justificar
atuação deste Tribunal”, sobretudo porque informações constantes da ata do pregão demonstravam que “o grupo II encontra-se
suspenso, pendente de vencedor ou de possível recurso contra a
decisão da inabilitação questionada, com previsão de retomada por
meio de ata complementar ainda não publicada”.
Nesse passo, colacionando amplo painel da jurisprudência do TCU
sobre a matéria, obtemperou que, no caso concreto, “o Tribunal
está sendo acionado para resguardar suposto direito alheio,
ou seja, numa situação em que não se mostra presente o interesse coletivo que justificaria a intervenção desta Corte de
Contas”. E assinalou que “sabendo que não foram esgotados os
canais de revisão perante a autoridade recorrida previstos na legislação específica – a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000,
o Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993
– dos atos que o representante entende contrários aos seus direitos,
bem como, no caso de negativa de provimento, apelo ao órgão da
Justiça competente, reforço a tese de que matérias da espécie não
encontram espaço para apreciação nesta Casa, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias da unidade
jurisdicionada ou do Poder Judiciário”.
Por fim, concluiu que “a matéria noticiada neste feito não oferece oportunidade ao exercício da competência conferida ao
Tribunal de Contas da União pelo Texto Constitucional”, ressalvando, contudo, que “esta Corte poderá intervir no processo, em
defesa do interesse público, diante de atos a serem praticados pelo
FNDE, para prosseguimento do pregão relativo ao item em questão,
que possam, de alguma forma, representar prejuízo para a Administração”. Nesse sentido, o Tribunal, acolhendo a tese da relatoria, não conheceu da representação.
Acórdão 2439/2013-Plenário, TC 009.707/2013-1, relator Ministro
Valmir Campelo, 11.9.2013.
Assim sendo, o Denunciante não apontou irregularidade no Edital
Concorrência Pública 01/2015, mas apenas requereu a suspensão da
licitação em face do não pagamento de serviços prestados por outras
empresas no mesmo local.
Destaca-se que a presente manifestação técnica se limitou a
analisar suposta irregularidade apontada na peça inicial (fls.
01/07).
Pois bem, da análise do acervo processual, constata-se que o Denunciante não apresenta circunstâncias ou elementos de con-
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vicção sobre ocorrência de fatos de interesse público, não
oferecendo oportunidade ao exercício de competência conferida ao
Tribunal de Contas, motivo pelo qual opina-se pelo não conhecimento da Denúncia, na forma do art. 94, § 1º da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, nos termos do art. 94, § 1º da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, submetemos à consideração superior a proposta de deliberação pelo não conhecimento da Denúncia.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao denunciante do teor da decisão a
ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 11 de março de 2015.
[...]
Nos mesmos termos a Procuradoria Especial de Contas:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais, com
fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual
n.º 621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 451/2008, manifesta-se neste feito, acolhendo in totum a
proposta de encaminhamento enunciada na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 206/2015 (fls. 102/104), elaborada pelo Núcleo
de Cautelares, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO da presente
Denúncia, por não atender os requisitos mínimos de admissibilidade
previsto no art. 94, II da Lei Orgânica deste Sodalício.
Vitória, 26 de março de 2015.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Ante o exposto e considerando a manifestação técnica acima referenciada, entendo carecer a presente soliictação de requisito essencial de admissibilidade necessário ao seu recebimento, qual seja,
o interesse público, vez que o caso sob exame cuida de interesse
particular do solicitante.
3 DISPOSITIVO
Assim, em consonância com as manifestações da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO, com fundamento no art. 71, V
da Constituição Estadual, e art. 1º, VII da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito nos termos do inc. II e § 1º do
art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do RITCEES;
3.2 pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
3.3 por cientificar o solicitante do teor da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3042/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer
da presente denúncia com fulcro no inciso II e § 1º do art. 94 da Lei
Complementar nº 621/12 c/c § 1º do art. 177 do Regimento Interno
deste Tribunal, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1005/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3177/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
NORTE
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ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA DE ÁGUA
DOCE DO NORTE – 1) NÃO CONHECER – 2) CIENTIFICAR O
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de expediente encaminhado por cidadão em face
do senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro – Prefeito Municipal de Água
Doce do Norte e do Secretário Municipal de Saúde Senhor Adilson
Silvério da Cunha.
O Denunciante informa que o senhor Adilson Silvério da Cunha,
eleito Prefeito Municipal de Água Doce do Norte em 2012, teria sido
cassado, conforme Processo TRE 321-18.2012.6.08.0023 – classe
30, tendo se tornado “ficha suja. No entanto, por supostamente
ter apoiado a eleição do atual Prefeito, senhor Paulo Marcio Leite
Ribeiro, teria sido indevidamente nomeado Secretário de Saúde do
Município.
O processo foi encaminhado à 5ª Secretaria de Controle Externo
que se manifestou às fls. 20-23, na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 226/2015, pelo não conhecimento do feito, por carecer o expediente de um dos requisitos de admissibilidade necessários ao seu
recebimento, qual seja, estar acompanhada de indício de prova,
conforme disposto no artigo 94, III da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido, Parecer
PPJC 2713/2015 da lavra do Procurador Especial de Contas Senhor
Heron Carlos Gomes de Oliveira. (fls. 27).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, nos seguintes termos:
[...]
2 – DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA
A Lei Complementar Estadual (LC) 621, de 8 de março de 2012,
trata a denúncia nos seguintes termos:
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.
[g. n.]
Registre-se que o Regimento Interno do TCEES (RITCEES), aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013, reproduz as
mesmas condições supra em seu art. 177.
Analisando o conteúdo e a documentação acostada à representação, verificamos o não atendimento do art. 94, inciso III, da
LC 621/12 c/c art. 177, III, RITCEES.
Para demonstrar o descumprimento apontado acima, é preciso se
estender um pouco mais e analisar cada ponto denunciado e cada
indício de prova correspondente juntado pelo denunciante.
Inicialmente o denunciante indica que o Sr. Adilson Silvério da
Cunha não poderia ter sido nomeado Secretário Municipal de Saúde
porque teria sido cassado como Prefeito e, como o cargo de secretário municipal teria status de agente político, estaria enquadrado
na “Lei da Ficha Limpa”;
Embora não tenha trazido cópia do ato de nomeação do Secretário
de Saúde, o denunciante juntou, fls. 14-15, documentação extraída
do site da Prefeitura, na qual consta o nome do Sr. Adilson Silvério
da Cunha como Secretário Municipal de Saúde, o que, em tese,
serviria como indício de prova da nomeação;
Quanto à infringência legal, o denunciante aponta violação à Lei
Complementar 135/2010, “artigo 1º inciso alínea ‘i’ [sic]”. Observando a LC 135/10, percebemos que inexiste, no art. 1º, tal inciso/
alínea “i”. No entanto, como a LC em questão altera a Lei Comple-
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mentar 64, de 18 de maio de 1990, que trata dos casos de inelegibilidade, entendemos que o denunciante na verdade quis se referir
à suposta violação ao art. 1º, inciso I, alínea “j”, da LC 64/90;
Como prova da inelegibilidade do Sr. Adilson Silvério da Cunha, o
denunciante juntou, fls. 04-12, cópia da sentença da Representação 321-18.2012.6.08.0023, feita junto ao TRE/ES, na qual o Sr.
Adilson Silvério da Cunha foi condenado na conduta de captação
ilícita de sufrágio. Porém, a sentença indefere o pedido de inelegibilidade aos Representados;
Ademais, o art. 1º, inciso I, “j”, da LC 64/90, torna inelegíveis os
condenados em decisão transitada em julgado. Logo, a denúncia
deveria apresentar prova do trânsito em julgado da sentença, mas
apenas junta, fl. 13, um texto, extraído da Internet, que o denunciante aponta como sendo o “acórdão que confirmou a sentença de
piso” no TRE/ES. Tal documento não informa o número do Acórdão
nem tampouco seu texto integral, sendo insuficiente para comprovar o trânsito em julgado da sentença;
Apesar de nos manifestarmos pela ausência dos requisitos de admissibilidade da denúncia, cumpre registrar que, nos termos dos §§
2.º e 3.º do art. 94 da Lei Complementar Estadual 621/12, cabe ao
Relator a manifestação definitiva sobre o tema.
3 – DEMAIS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DENÚNCIA
Atendendo determinação superior, informamos a não localização,
no sistema de consulta a processos deste TCEES, de outros autos
abordando o tema denunciado.
Além disso, verificamos o seguinte dispositivo na LC 64/90:
Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade. [g. n.]
Assim, entendemos que cabe à Justiça Eleitoral, e não ao TCEES,
verificar possível descumprimento ao art. 1º, inciso I, “j”, da LC
64/90.
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
seja efetuada, pelo Exm.º Relator, a análise dos requisitos de admissibilidade, pelos quais sugerimos o não conhecimento da denúncia, nos termos do § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art.
177 do RITCEES;
seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
para as providências que entender cabíveis;
seja encaminhada cópia da Decisão do TCEES ao denunciante; e
seja providenciado, nos termos do art. 176, § 3º, I, do RITCEES, o
posterior arquivamento dos autos.
Vitória, 20 de março de 2015.
[...]
Nos mesmos termos a Procuradoria de Contas:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
Estadual n.º 451/2008, manifesta-se neste feito, ratificando a Proposta de Encaminhamento constante na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 226/2015 (fl. 20/23), consignada pela 5ª Secretaria de Controle Externo - cuja Proposta de Encaminhamento encontra-se abaixo transcrita - pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO da documentação como Denúncia, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade dispostos no artigo 94, III
da Lei Estadual 621/2012, e consequente ARQUIVAMENTO, ante
o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013.
Por fim, propugna-se, igualmente, no sentido de que se dê conhecimento, ao signatário desta Representação, dos termos da deliberação final a ser proferida por esta Corte de Contas.
4 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
seja efetuada, pelo Exm.º Relator, a análise dos requisitos de admissibilidade, pelos quais sugerimos o não conhecimento da denúncia, nos termos do § 1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art.
177 do RITCEES;
seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
para as providências que entender cabíveis;
seja encaminhada cópia da Decisão do TCEES ao denunciante; e
seja providenciado, nos termos do art. 176, § 3º, I, do RITCEES, o
posterior arquivamento dos autos.
Vitória, 30 de abril de 2015.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
3 DISPOSITIVO
Assim, em consonância com as manifestações da área técnica e
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do Ministério Público de Contas, VOTO, com fundamento no art.
71, V da Constituição Estadual, e art. 1º, VII da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito nos termos do inc. III e § 1º
do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do RITCEES;
3.2 pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
3.3 por cientificar o Ministério Público Eleitoral, encaminhando cópia dos autos, para as providências que entender cabíveis;
3.4 por cientificar a autoridade solicitante da decisão adotada pelo
Plenário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3177/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer a presente Denúncia, nos termos do inciso III
e §1º do artigo 94 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c §1º do
artigo 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Cientificar o Ministério Público Eleitoral, encaminhando cópia
dos autos, para as providências que entender cabíveis;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado,
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1006/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2504/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
NORTE
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO
RESPONSÁVEL - ABRAÃO LINCON ELIZEU
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES
RELATIVAS A DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E
DE ALERTA DESTE TRIBUNAL – NÃO CONHECER –ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação encaminhada pelo Prefeito Municipal de Água Doce do Norte em 2015, senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro, em face do ex-Prefeito Municipal senhor Abraão Lincon
Elizeu, protocolizada nesta Corte de Contas em 25/02/2015, sob o
nº 50907/2015-1, informando acerca de possíveis irregularidades
relativas ao descumprimento de decisão judicial (processo judicial
068.11.000021-0) e de alerta deste Egrégio Tribunal de Contas no
exercício de 2010, referente a excesso de despesa com pessoal
(alega o representante que o representado contratou 11 servidores
em regime de designação temporária durante o período em que o
gasto total com pessoal estava acima do limite legal.
O processo foi encaminhado à 5ª Secretaria de Controle Externo
que se manifestou às fls. 51/56 na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 180/2015 pelo não conhecimento do feito, por carecer o expediente de requisito de admissibilidade necessário ao seu recebimento, inserto no artigo 94, III, da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer
PPJC 1201/2015 na lavra do Procurador Especial de Contas Senhor
Heron Carlos Gomes de Oliveira. (fls. 60/61).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados
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todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada pelo Núcleo de Cautelares, nos
seguintes termos:
[...]
II – DA INADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC
621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelece, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia. Grifo nosso.
Diante da documentação apresentada, constata-se que a pretensa
Representação não preenche os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que não está acompanhada de indício de prova (inciso
III) de que o gestor anterior não agiu conforme o alerta encaminhado através do Termo de Notificação 2.208/2010.
A cópia da decisão judicial apresentada pelo representante como
indício de prova relata a contratação de 11 servidores temporários
pelo município, entretanto não faz referência à data de tais contratações, portanto, pela documentação apresentada não é possível
afirmar que as referidas contratações teriam sido efetivadas após a
emissão do alerta supracitado.
Quanto à desobediência da decisão judicial que determina a nomeação de servidores aprovados no concurso público daquele município, entende-se que compete ao Poder Judiciário tomar as providências cabíveis por eventuais descumprimentos de suas decisões.
Cabe ressaltar que a Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê que
cabe ao Relator o juízo de admissibilidade de denúncia ou representação, ainda não realizado nestes autos.
Assim sendo, opina-se pelo não conhecimento da presente representação.
III – DA REPRESENTAÇÃO
A documentação foi encaminhada pelo Chefe do Executivo do Município de Água Doce do Norte em 2015, Sr. Paulo Márcio Leite
Ribeiro, sob os seguintes argumentos:
Ao ser inteirado sobre alguns processos que se encontram em andamento contra o município de Água Doce do Norte, ao iniciar os
meus trabalhos à frente do mesmo, encontrei entre eles o processo
068.11.000021-0, com sentença (em anexo) e já sem possibilidade
de recurso, onde determinava, sob pena de multa diária, a imediata
posse e efetivação de 11 (onze) professores aprovados no concurso
público lançado pelo edital 1/2006.
Ao receber tal informação, determinei ao procurador jurídico do
município, Dr. Denilson Louback da Conceição, que fizesse uma verificação em todos os autos do processo e me situasse sobre o
ocorrido.
Após verificar os autos, o referido servidor me informou que apesar
de a sentença ter sido prolatada apenas em 2013, desde fevereiro
de 2011 o município já havia recebido determinação, na pessoa do
seu prefeito de então, o aqui representado, para empossar os 11
(onze) professores em questão, conforme Vossa Excelência mesmo
poderá verificar nos documentos em anexo, decisão esta que o chefe do executivo da época simplesmente não cumpriu, mesmo tendo
sido intimado pessoalmente para fazê-lo.
Diante de tal fato, em obediência ao mando judicial, já determinei
o início de providências para posse e efetivação dos referidos professores, todavia, apesar de a desobediência à decisão judicial em
comento não ser, em um primeiro momento, fundamento para a
provocação desta Egrégia Corte de Contas, ao verificarmos mais
detidamente o ocorrido, constatamos que a desobediência em
questão não se deu por simples omissão, mas por prática de conduta diversa da determinada na decisão judicial e vedada por disposição legal expressa, qual seja, a prevista no art. 22, parágrafo
único, IV da LC 101/2000 [...].
Pois, outra coisa não é a contratação, em regime de designação temporária, dos onze professores em referência, procedida pelo representado, conforme informações lançadas nos autos do
processo judicial em questão (cópia da petição em anexo), do que
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“(...) contratação de pessoal a qualquer título”.
Sendo de grande enlevo se destacar que os próprios autos trazem
notícia de que o representado foi expressamente alertado por esta
E. Corte de Contas, por meio do Termo de Notificação 2.208/2010
(cópia em anexo), de que já havia ultrapassado o limite legal previsto no artigo 20, III, “b” da LRF e de que, por isto, a ele cabia
“(...) tomar as providências dispostas no art. 23 da LC 101/2000.
Logo, como a conduta do representado não se deu em estrito cumprimento de decisão judicial, foi contrária a expressa disposição
legal e a alerta deste E. Tribunal de Contas, o que sinaliza um ato
doloso que causou prejuízo ao erário, entendo que estou diante de
uma conduta descrita no art. 1º, XI da LC 621/2012, sobre a qual
podem recair as sanções previstas no art. 135, II e art. 139 da
mesma norma legal, razão pela qual apresento a presente REPRESENTAÇÂO [...].
IV – APURAÇÃO DOS FATOS
O representante se refere à inobservância do alerta enviado por
Corte de Contas, através do Termo de Notificação TC 2.208/2010
que informa que a despesa total com pessoal no 2° quadrimestre
do exercício de 2010 atingiu o percentual de 55,47% da Receita
Corrente Líquida do município, portanto, acima do limite legal de
54% previsto na LRF.
Destaca ainda que o representado contratou 11 servidores temporários durante o período em que a despesa total com pessoal estava
acima do limite legal, infringindo as regras dispostas no art. 23 da
LC 101/2000:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
(...)
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
Efetuamos busca junto ao sistema informatizado desta 5ª Secretaria de Controle Externo e, em especial, nos arquivos relativos aos
exercícios de 2010 e 2011, períodos posteriores à emissão do alerta
a que se refere o Termo de Notificação TC 2.208/2010.
Da pesquisa supra, constatamos que esta Corte de Contas, através dos processos TC 2162/2011 e 2200/2012, já analisou o limite
de gasto com pessoal do Poder Executivo municipal de Água Doce
do Norte do referido período, conforme trechos relevantes dos demonstrativos abaixo colacionados:
2010 (Proc. TC 2162/2011)
1
Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Base Normativa: Artigos 20, inciso III, alínea “b”, e 22, parágrafo
único da LC 101/2000.
PODER EXECUTIVO
Total da despesa líquida com pessoal 10.623.820,83
Receita corrente líquida – RCL 20.159.603,54
% do total da despesa líquida com pessoal sobre a RCL
52,70%
2011 (Proc. TC 2200/2012)
2
Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Base Normativa: Artigos 20, inciso III, alínea “b”, e 22, parágrafo
único da LC 101/2000.
PODER EXECUTIVO
Total da despesa líquida com pessoal 11.869.336,43
Receita corrente líquida – RCL 23.405.028,61
% do total da despesa líquida com pessoal sobre a RCL
50,71%
Portanto, após a emissão do alerta por este Tribunal, através do
Termo de Notificação TC 2.208/2010, o excesso de despesa total
com pessoal foi reduzido para 52,70% em 2010 e 50,71% em 2011.
Ainda, o representante não apresenta indício de prova (Inciso III,
do art. 94, da LC 621/2012) de que houve a contratação de 11 servidores temporários no período em que a despesa total com pessoal
estava acima do limite legal, apenas junta cópia de decisão judicial
sobre o tema, a qual não consta a data das contratações.
V – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugere-se
a seguinte proposta de encaminhamento à consideração do Exmo.
Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
a) o não conhecimento desta representação, com fulcro no Inc. III,
do art. 94, da LC 621/2012, em face da ausência de apontamentos
objetivos ou provas quanto a possíveis contratações de servidores
em regime de designação temporária durante o período em que a
despesa total com pessoal estava acima do limite legal previsto na
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alínea “b”, do inc. III, do art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC 101/2000).
Sugere-se que se dê CIÊNCIA ao representante do teor da decisão
a ser proferida, conforme mandamento do §7º , do art. 307, da
Resolução TC 261/2013.
Vitória, 4 de março de 2015.
[...]
Nos mesmos termos a Procuradoria Especial de Contas:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
Estadual n.º 451/2008, manifesta-se neste feito, acolhendo in totum a Proposta de Encaminhamento constante na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 180/2015 (fls. 51/56) - cuja conclusão encontra-se abaixo transcrita - elaborada pela 5ª Secretaria
de Controle Externo, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO da
Representação, por ausência de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dispostos no artigo 94, inciso III da Lei Estadual
621/2012 e consequente ARQUIVAMENTO do feito, ante o preconizado pelo art. 176, §3º, inc. I, c/c art. 186 da Resolução TC
261/2013.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
3 DISPOSITIVO
Assim, em consonância com as manifestações da área técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO, com fundamento no art.
71, V da Constituição Estadual, e art. 1º, VII da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito com amparo no inc. III e §
1º do art. 94 da LC 621/12 c/c § 1º do art. 177 do RITCEES, e pelo
arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc.
I, da Resolução TC 261/2013;
3.2 por cientificar o representante do teor da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2504/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer a presente Denúncia, com amparo no inciso III e §1º do
artigo 94 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c §1º do artigo 177
do Regimento Interno desta Corte de Contas, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1007/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3313/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2° semestre, exercício de
2014, da Câmara Municipal de São José do Calçado, sob a responsabilidade do senhor Joaquim Geraldo Teixeira Muzy.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 392/2015 (fls.01), opinando pela Notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
421/2015 (fl.04), concedendo o prazo de 10 dias para o envio dos
dados faltantes - Termo de Notificação Nº 679/2015 (fls.05). Conforme a Área Técnica, os dados foram homologados.
Por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 281/2015,
a Auditora de Controle Externo, Fabiana Pereira Azevedo Xavier,
constatou que os dados alusivos ao 2º semestre, exercício de 2014,
foram encaminhados, atendendo, assim, ao Termo de Notificação,
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3313/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer às fls. 22,
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 encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº 281/2015 e no Parecer do Ministério Público de Contas (fls. 22).
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-3313/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho 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. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1060/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-523/2010
JURISDICIONADO - HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - NÉLIO ALMEIDA DOS SANTOS E SÔNIA MARIA
DALMOLIM DE SOUZA
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – 1) RECONHECER
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS ATOS ANTERIORES A 06 DE JUNHO DE 2006 – 2) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 3) MANUTENÇÃO DAS IRREGU-
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LARIDADES – 4) CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO
– 5) MULTA – 6) DETERMINAÇÕES – 7) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre fiscalização ordinária realizada
no Hospital Doutor Dório Silva (HDS), referente ao exercício financeiro de 2006, sob a responsabilidade dos senhores Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP – e Sônia Maria
Dalmolim de Souza – Diretora Geral do HDS.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria 97/2007
(fls. 02/03), a 2ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório de Auditoria RA-O 097/2007 (fls. 04/58, com documentação de suporte às fls. 59/1432).
Tendo em vista que foram identificados indícios de irregularidades,
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 381/2011 (fls.
1437/1484), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Preliminar TC-253/2011 (fls. 1499/1500), promovendo-se a citação dos
responsáveis para apresentação de justificativas no prazo improrrogável de trinta dias.
Devidamente citados, a senhora Sônia Maria Dalmolim de Souza,
Diretora Geral do HDS, apresentou justificativas em 28/06/2011 fls. 1517/1564 e documentos às fls. 1565/1631, voltando a juntar
justificativas, desta vez em conjunto com o senhor Nélio Almeida dos Santos, Diretor Presidente do IESP, em 06/07/2011 – fls.
1635/1719, (documentos às fls. 1720/1785).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 6960/2013 (fls. 1788/1869), sugerindo
a conversão dos autos em tomada de contas especial e o julgamento irregular das contas com imputação de débito aos responsáveis.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (fls.
1872/1877).
Compulsando os autos, verifiquei que, quando da interrupção da
prescrição, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos a partir da ocorrência dos fatos havidos nos primeiros meses de 2006.
Dessa forma, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas
para análise (fls. 1879/1880), o qual reiterou a manifestação de fls.
1872/1877, pugnando, contudo, que seja decretada a prescrição
da pretensão punitiva em relação aos atos irregulares praticados
por Sônia Maria Dalmolim de Souza e Nélio Almeida dos Santos,
cujos efeitos tenham cessado em data anterior a 20/05/2006 e
30/05/2006, respectivamente.
Registra-se, ainda, que a área técnica informou, na Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013, que a Prestação de Contas Anual
do Hospital Dório Silva referente ao exercício de 2006 acompanhou
a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2006 do
Fundo Estadual de Saúde e Unidades Gestoras Vinculadas – Processo TC 3410/2007, encaminhada pelos senhores Anselmo Tozi,
Secretário de Estado da Saúde, e Nélio Almeida dos Santos, Diretor
Presidente do IESP, através do Ofício OF/SESA/GS/716/07, datado
de 2 de maio de 2007 e protocolado neste Tribunal em igual data.
É o relatório.
2 Fundamentação
2.1 Relativamente à prescrição, compulsando acuradamente os
autos, nota-se que a Instrução Técnica Inicial ITI 381/2011 foi elaborada em 19 de abril de 2011. A senhora Sônia Maria Dalmolim
de Souza foi citada em 20 de abril de 2011 (fl. 1504), tendo a contrafé da citação sido juntada aos autos em 26 de maio de 2011 (fl.
1503). O senhor Nélio Almeida dos Santos foi citado em 30 de maio
de 2011 (fl. 1506), tendo a contrafé sido juntada aos autos em 06
de junho de 2011 (fl. 1505).
Nesse sentido, preliminarmente, é mister ressaltar que ocorreu
prescrição parcial da pretensão punitiva desta Egrégia Corte de
Contas no tocante às irregularidades formais apontadas nos presentes autos, conforme determina o artigo 71 da Lei Orgânica desta
Egrégia Corte de Contas, entendimento corroborado pelo Ministério
Público de Contas.
Nos termos do art. 362, inciso VI do Regimento Interno desta Corte
de Contas, a contagem de tal prazo deve se dar a partir da juntada
aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de
cumprimento da citação, tendo em vista que há mais de um responsável. Consequentemente, estão eivados de prescrição aos atos
formais irregulares praticados por Sônia Maria Dalmolim de Souza
e Nélio Almeida dos Santos praticados em data anterior a 06 de
junho de 2006.
Ressalta-se que a ocorrência do fenômeno jurídico da prescrição
faz extinguir para o Estado somente a pretensão punitiva consubstanciada na aplicação de multa ao responsável, não abrangendo
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eventuais danos ao erário por expressa previsão do art. 37, §
5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Cabe, ainda, analisar, no tocante à prescrição, a tese exarada pelo Ministério Público de Contas de que as irregularidades
formais descritas nos itens 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4,
2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.2.7.1, 2.2.9.1, 2.2.9.2 e 2.2.9.3 não
estariam prescritas, em razão de terem se delongado durante
todo o exercício de 2006, em decorrência da continuidade da
contratação no transcorrer do período auditado.
As irregularidades referem-se a:
2.2.3.1 - Ausência de motivação;
2.2.3.2 – Ausência de formalização contratual;
2.2.3.3 – Ausência de publicação do Termo Aditivo;
2.2.3.4 – Ausência de exame e aprovação da assessoria jurídica
do Termo Aditivo;
2.2.3.6 – Ausência de instrução processual;
2.2.3.7 – Ausência de providências que assegurassem a legalidade e a legitimidade da despesa;
2.2.3.8 – Ausência de clareza e precisão das condições para execução;
2.2.7.1 – Ausência de clareza e precisão das condições para execução;
2.2.9.1 – Ausência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
2.2.9.2 – Descumprimento de cláusulas contratuais;
2.2.9.3 – Pagamento de despesa antes da regular liquidação.
Verifica-se que as irregularidades constantes dos itens 2.2.3.1
a 2.2.9.1 versam sobre matérias atinentes à fase de formalização do ato administrativo, e não da prestação do serviço propriamente dita. Motivação, formalização do contrato, fixação das
condições para execução contratual, exame pela assessoria jurídica, designação de um fiscal para o contrato e publicação são
fases e procedimentos que devem ser realizados anteriormente
à execução contratual.
Quanto aos itens 2.2.9.2 e 2.2.9.3, os mesmos constituem desdobramentos da irregularidade relativa à ausência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual. A cláusula contratual descumprida (item 2.2.9.2) seria decorrência da ausência de acompanhamento e fiscalização nos moldes apontados na
irregularidade 2.2.9.1. Da mesma forma, a inconsistência registrada no tocante à liquidação da despesa (2.2.9.3), refere-se à
necessidade de acompanhamento e fiscalização contratual para
que houvesse a regular liquidação da despesa.
A fase de formalização contratual é inicial, não se renova mês
a mês, como ocorre com a prestação do serviço, esta, sim, ato
continuado. Na verdade, o que perdura não é a formalização
contratual, mas o fluxo de efeitos que tal contrato gera, conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao analisar os atos
administrativos:
Quando o ato é concreto caracteriza-se, em oposição aos abstratos, por ser aplicável uma única vez, pois só se aplicará àquela
concreta situação. Vale dizer: o ato se esgota na produção de
uma única relação jurídica. Seu significado em Direito, que é o
de ser fonte de efeitos, exaure-se de imediato. O ato não será
fonte de nada mais. Portanto, extingue-se. O que perdura é o
fluxo de efeitos que gerou, ou seja: a relação jurídica produzida.
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 20ª ed.,
2005, p. 432)
Nesse sentido, o que se prolongou no tempo no ato sob análise
foram os efeitos do contrato celebrado (prestação dos serviços),
e não a formalização do ato em si. Nesse sentido, entendo que
as irregularidades constantes dos itens 2.2.3.1 a 2.2.9.3 são
prescritíveis, e, tendo em vista que a formalização do ato se deu
anteriormente a 06 de junho de 2006, tais inconsistências
encontram-se prescritas.
2.2 Quanto ao mérito, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013 (fls.
1788/1869), abaixo transcrita, ressaltando que foi corrigida a
numeração dos Quadros a partir da irregularidade 2.2.8.2:
- Instrução Técnica Conclusiva
ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
2.1 Aquisição de Órteses e Próteses
2.1.1 Inobservância aos Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, competitividade e isonomia c/c Ausência de licitação e fracionamento de despesas.
Base Legal: Inobservância aos artigos 37, caput e XXI da CF e
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2º da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
A equipe constatou através do Demonstrativo da Execução da
Despesa – Pagamento Detalhado por Mês - SiafemTC, exercício
de 2006 - UG 44.0911(HDS), a aquisição de materiais de órtese
e prótese de forma direta no total de R$312.508,16. Deste
montante a equipe apurou in loco R$285.826,04 e ainda o pagamento referente a Restos a Pagar das empresas Tecneuro e
Emil Orthos no valor de R$15.351,93.
Este valor foi pago para as seguintes empresas:
Ortovit Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - ME de R$
128.987,64 ;
Tecneuro Produtos Hospitalares – Comércio de Instrumento Ortopédico e Cir. Ltda - R$ 115.561,02;
GM Reis Jr. Indústria e Comércio e Equipamentos Médicos Ltda
- R$23.336,00;
PH Comércio de Produtos Hospitalares - R$ 39.735,80; *
Emil Orthos Implantes Otopédicos - R$ 4.657,70;
Daucherr do Brasil Ltda - R$ 230,00.
* Valor apurado da Empresa PH foi conforme o histórico constante na Nota de Empenho, visto que essa empresa fornece outros
materiais hospitalares que não sejam de órtese e prótese.
A equipe observou que a ausência de planejamento e desinteresse da Administração para com a legalidade e saneamento
da situação foram fatores que contribuíram para uma rotina de
compras de material de órtese e prótese de forma direta.
As aquisições desses materiais foram arbitrariamente realizadas
com a justificativa de que “... os preços são embasados na tabela
vigente do SUS...” (Solicitações de Consumo) o que destaca a
ausência de impessoalidade e não garante a isonomia entre os
fornecedores.
Observou-se que, no documento de Adjudicação está descrito:
“Forma de Aquisição: Sem licitação de acordo com o art. 24,
inciso II, D.L.8666/93”, o que confirma a ausência de planejamento e acompanhamento da despesa que foi fracionada no
exercício de 2006 e totalizou o valor de R$ 312.508,16.
Exemplificando a possibilidade de aquisições de materiais de órtese e prótese através de processo licitatório destaca-se o Edital
de Licitação de nº2650/2007 (Processo PSUS Nº 12673/072) da
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina - FES, em que
o objeto é a “Aquisição Através de Consignação: De Materiais de
Órteses, Próteses e Materiais Específicos, às Unidades da SES
...”
Cabe ressaltar alguns pontos deste Edital:
a “Modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO –
(MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SUS
EM VIGOR)”;
os materiais de órtese e prótese (ANEXO I) são semelhantes
aos utilizados pelo HDS (relação encontra-se entre as folhas 13
a 58 do edital);
a licitação abrange as unidades hospitalares (ANEXO II).
Estes pontos comprovam a possibilidade de realizar um procedimento legal, impessoal e público, que propicie a competitividade
e isonomia para a aquisição de materiais de órtese e prótese.
Ainda, a precariedade da situação foi evidenciada quando a equipe comparou as datas das cirurgias com as datas de abertura
dos processos das respectivas despesas. Observou-se que todos
os processos de aquisição de material de órtese e prótese foram
abertos após as cirurgias (QUADRO I - Comparativo Processo X
Prontuário).
Observou-se in loco a inexistência de uma rotina adequada para
o recebimento dos materiais, em que fosse avaliada a conformidade entre a quantidade e qualidade dos materiais solicitados e
recebidos, comprometendo assim a boa e regular liquidação da
despesa.
Exemplificando tal situação, observou-se no prontuário 201104,
o seguinte relato do médico Ortopedista – traumatologista: “Material para... fixação externa estava totalmente incongruente já
que os pinos... menor que as peças de fixação das hastes.
Foram abertos dois jogos e mesmo assim uma das peças ficou...
bloqueada... Isso não é admissível” (grifo da equipe).
Por fim, apresentou a ITI o quadro abaixo, demonstrando que
os processos de aquisição dos materiais foram abertos após as
cirurgias:
QUADRO I - Comparativo Processo X Prontuário
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PROCESSO
Nº
Data

INFORMAÇÕES DO PROCESSO
NE
NF
NE
Data
NF
Data

OB

OB

Data

299/06
317/06
316/06
379/06

9/5
16/5
16/5
8/6

00910
00870
00871
00969

7/6
1/6
1/6
14/606

00312
00306
00301
02599

7/6
5/6
2/6
16/6

01602
01644
01639
01604

29/6
4/7
29/7
29/7

521/06
381/06

25/7
8/6

01570
01277

20/9
31/7

00504
01559

11/10
7/8

02799
02378

26/10
14/9

PRONTUÁRIO
nº
197549
200140
199121
199965
200321
200762
200576
201733
200780
198918

199761
200717
201104

01560

7/8

Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
A rede Pública Estadual de Saúde do Estado do Espirito Santo que
fez parte do elenco do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP,
foi extinto pela a Lei Complementar no. 407 de 27/07/2007. Anterior a este evento toda a rede obedecia à legislação vigente pela Lei
317 de 03 de janeiro de 2005 e nas competências da sua missão
está “prestar atenção hospitalar de alta complexidade, sendo esta
complementar àquela prestada pelos municípios,... prestar atenção
ambulatorial de alta complexidade à população.” Localizadas em
sua maioria e maior poder de resolutividade na região metropolitana, as unidades hospitalares próximas à Rodovia 262, e Rodovia
101, onde o alto índice de acidentes gera o maior percentual de
atendimentos de urgência nas mais diversas especialidades, demandam insumos específicos para o atendimento qualificado aos
seus pacientes. Há que se considerar também as demandas eletivas
da própria rede e os pacientes procedentes do sul da Bahia, leste
de Minas Gerais e outros estados vizinhos. Os materiais de Órteses, e Próteses e Materiais Específicos nem sempre são fornecidos
por um único fornecedor. Ocorre também que o paciente acessado,
normalmente POLITRAUMATIZADO, apresenta necessidades múltiplas de procedimentos realizados por profissionais de DIFERENTES
ESPECIALIDADES. Num mesmo paciente, dependendo da REGIÃO
TOPOGRÁFICA DA LESÃO, atuam o Ortopedista, o Neurocirurgião,
o Cirurgião Vascular, o Cirurgião Geral, o Cirurgião Buco-MaxiloFacial, entre outros. Ressalte-se que neste momento é RELEVANTE
SALVAR VIDAS. Por isso há materiais de diferentes fornecedores
num mesmo paciente cabendo o parecer técnico do especialista que
atua e é ele quem assina a folha de sala. Cabe ao gestor da unidade
a execução programática das atividades, inclusas as aquisições de
insumos dentro dos princípios de moralidade, ética, impessoalidade, de legalidade, competitividade e isonomia para todos os interessados. Não há prejuízo dos gastos públicos nem a necessidade
de licitação de materiais que fiquem em estoque sem a utilização
devida. Esta é uma prática comum nos hospitais públicos e privados
de todo o país manterem em seus centros cirúrgicos os materiais
de Órtese, e Prótese e Materiais Específicos em regime de consignação, uma vez que, além de não existir desembolso prévio na
aquisição dos mesmos, todo o custo de esterilização e substituição
de qualquer material cabe ao fornecedor.
Ressaltamos ainda, que, após a utilização dos materiais necessários
ao ato cirúrgico a comprovação é feita com Raio-X além dos documentos inerentes aos materiais, uma vez que, o referido prontuário
é encaminhado no caso dos Hospitais Públicos ao SUS, para o devido ressarcimento.
Todas as faturas dos materiais consignados de Órtese, Prótese e
Material específico após sua utilização e efetivada comprovação são
pagas ao fornecedor através da tabela SUS.
No entanto, a licitação dos consignados é uma recomendação e
deve abranger a necessidade plural que garante a vida com a qualidade assistencial presumivelmente instando no mínimo de limitações físicas ou sequelas mais graves. O homem é um ser integral
e o seu exercício na sociedade há que conceder-lhe as mesmas
chances de tratamento sem distinção como prevê a igualdade das
políticas sociais.
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INFORMAÇÕES
DATA
Ci- En- Saírur- tra- da
gia da
14/2 16/1 16/2
25/4 8/4 2/5
28/4 17/3 12/5
12/5 3/4 16/5

DO PRONTUÁRIO
Interstício entre data de cirurgia
e abertura do processo de despesas.

84 dias
21 dias
18 dias
27 dias
Não apresentado
Não apresentado
Não apresentado
16/6 13/6 19/6 39 dias
25/5 8/5 25/5 14 dias
4/5 7/3
115 dias
19/4 7/3
50 dias
4/5 7/3
35 dias
11/4 4/4 8/5 58 dias
5/5
34
19/5 8/5 20/5 20 dias
20/5 20/5 2/6 19 dias
30/5
9 dias
31/5
8 dias
1/11

Informamos que para regularizar a situação do fornecimento de
material em consignação de órtese e prótese para realização de cirurgias para atender pacientes internados no HDS foi aberto o processo administrativo no 222/08 objetivando o CREDENCIAMENTO
DE ENTIDADES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR,
DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO FORNECIMENTO DE ÓRTESE E
PRÓTESE PARA PACIENTES INTERNADOS NO HDS.
Análise
A auditoria apurou, no exercício de 2006, a aquisição de materiais
de órtese e prótese de forma direta no total de R$ 312.508,16. As
aquisições tiveram como justificativas o fato de os preços estarem
embasados na tabela vigente do SUS, bem como de a licitação estar dispensada com base no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações,
configurando fracionamento de despesas e ausência de impessoalidade e isonomia entre os fornecedores. Observou ainda a auditoria
que todos os processos de aquisição de material de órtese e prótese
foram abertos após as cirurgias, bem como a inexistência de uma
rotina adequada para o recebimento dos materiais, em que fosse
avaliada a conformidade entre a quantidade e qualidade dos materiais solicitados e recebidos, comprometendo assim a boa e regular
liquidação da despesa.
A defesa alegou que, pelo fato de a unidade hospitalar estar situada perto de rodovias federais, como a rod. 262 e a rod. 101,
o alto índice de acidentes gera maior percentual de atendimentos
de urgência nas mais diversas especialidades, demandando insumos específicos para o atendimento qualificado aos seus pacientes.
Além disso, a unidade hospitalar atenderia a demandas eletivas da
própria rede, bem como a pacientes provenientes do sul da Bahia,
leste de Minas Gerais e outros Estados.
Argumentou ainda que os materiais de órteses e próteses nem sempre são disponibilizados por um único fornecedor, podendo haver,
em paciente politraumatizado com necessidades de procedimentos
realizados por profissionais de diversas especialidades, materiais de
diferentes fornecedores, de acordo com o parecer técnico do especialista. Diante de tal situação, seria prática comum, nos hospitais
públicos e privados de todo o país, a manutenção de materiais de
órtese e prótese em regime de consignação, evitando o desembolso
prévio em sua aquisição e a necessidade de licitação de materiais
que ficariam em estoque sem a utilização devida. Ademais, todo o
custo de esterilização e substituição de qualquer material caberia
ao fornecedor, que somente seria pago pela tabela do SUS após a
efetiva comprovação da utilização dos materiais.
De acordo com o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e art.
2º da Lei nº 8.666/93, a regra na Administração Pública é a contratação por meio do procedimento licitatório, visando alcançar, nas
palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, um triplo objetivo, in
verbis:
Proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição
entre ofertantes preordena-se a isto), assegurar aos administrados
ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas
governamentais pretendam realizar com os particulares e concorrer
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. (Curso
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
p. 530)
A auditoria citou procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para aquisição,
através de consignação, de materiais de órteses, próteses e materiais específicos. Logo, perfeitamente possível a realização de
licitação para aquisição, através de consignação, de tais materiais, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, isonomia, competitividade, economicidade, dentre outros. Frise-se que na hipótese não há mera
recomendação, mas sim, obrigatoriedade do procedimento licitatório.
O parcelamento das compras, desde que vantajoso para a Administração Pública, é a regra nas contratações, conforme art. 23,
§ 1º, da Lei nº 8.666/93, tendo por fim o melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade. No entanto, nos termos do art. 23, § 5º da mesma lei,
obrigatório que se adote a modalidade de licitação prevista para
a aquisição global.
Desta forma, conforme magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:
(...) vedado o chamado “fracionamento de despesa”, como tal
entendida a conduta do administrador que, pretendendo definir
a modalidade de licitação inferior à devida ou deixar de realizar
a licitação – com fundamento no art. 24, incisos I e II – reduz o
objeto para alcançar valor inferior e realizar várias licitações ou
dispensas para o mesmo objeto.
Enquanto parcelar o objeto é a regra, o fracionamento pode caracterizar crime – ver arts. 89 a 93 da Lei nº 8.666/1993 – pois,
ao adotar modalidade inferior, restringe-se a competição, ou, no
caso da contratação direta, esta deixa de existir. (Contratação
direta sem licitação. 9. ed. rev. atual. ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 141)
As compras promovidas pela Administração Pública, ainda segundo o autor:
(...) devem ser precedidas de planejamento e ocorrer em oportunidades/períodos preestabelecidos. A compra deve ser feita
de uma só vez, pela modalidade compatível com a estimativa
da totalidade do valor a ser adquirido, mas sempre permitida a
cotação por item, conforme pacífica jurisprudência sobre o assunto. (idem, p. 291-292)
Nos presentes autos, verificam-se várias aquisições de materiais
compreendendo órteses e próteses (fls. 149-151, 157-159, 164,
167-171, 175-176 e 180), muitas com valores próximos ao limite que dispensa licitação na modalidade convite (R$ 8.000,00).
De acordo com os valores levantados pela auditoria, as aquisições fracionadas exigiam licitação na modalidade de tomada de
preços (art. 23, II, b, da Lei de Licitações).
Logo, o fracionamento das aquisições com fuga ao procedimento
licitatório indica burla aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, competitividade e isonomia, dentre
outros correlatos, configurando inobservância aos artigos 37,
caput e XXI da Constituição Federal e 2º da Lei nº 8.666/93. A
notícia de abertura de processo administrativo para regularizar a
contratação de fornecimento de órteses e próteses não mitiga a
irregularidade aqui narrada.
No presente caso, não ficou configurada qualquer situação a caracterizar hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Ademais, não há ao menos processo administrativo na tentativa
de justificar a ausência de licitação na contratação de referidos
fornecedores.
A equipe de auditoria ainda “observou in loco a inexistência de
uma rotina adequada para o recebimento dos materiais, em que
fosse avaliada a conformidade entre a quantidade e qualidade
dos materiais solicitados e recebidos, comprometendo assim a
boa e regular liquidação da despesa”, o que ocasiona incertezas
a respeito do material adquirido, como ocorreu conforme relato do médico noticiado pela equipe técnica, colocando em risco
direto a essencial e aclamada “RELEVÂNCIA DE SALVAR VIDAS“
concernente às atividades da área da saúde.
No entanto, embora descrita falha no estágio de liquidação da
despesa, sem a devida justificativa por parte da defesa, não há
evidências concretas de não recebimento ou desvio dos materiais adquiridos, não havendo de se falar em comprovado dano
ao
erário.
Por todos os fundamentos concatenados na análise supra, opinase pela manutenção da irregularidade.
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Ressalta-se que, conforme demonstrado no Quadro I acima, foram realizadas aquisições de materiais após 06/06/2006, mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.1.2 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
O QUADRO I evidencia que as utilizações dos materiais (observar as datas das cirurgias) antecedem às datas de deflagração
dos processos de despesa.
Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Informamos que devido ao orçamento de 2006 não ter sido sancionado até 31.12.05, o empenho somente era liberado na proporção de 1/12 (um doze avos), em conformidade com o art. 38
da Lei 8.083, de 28 de julho de 2005.
Assim, era emitido o empenho estimativo correspondente a 1/12
(um doze avos), para cobrir a despesa com cooperativa médica, sendo o valor complementando na medida em que a SEEP
(Secretaria de Estado de Economia e Planejamento) liberasse as
cotas do orçamento.
Outro motivo da não emissão de empenho no valor global foi
devido ao Decreto n° 1.628-R de 08 de fevereiro de 2006 que
limitou a movimentação de empenho para o exercício de 2006.
De acordo com Anexo I do referido Decreto a liberação do orçamento, era realizada em cotas bimestrais, o que comprova que
a SESA/HDS não tinha como proceder a emissão dos empenhos
pelos valores totais.
Neste contexto, a SESA/HDS em cumprimento aos citados Decretos, realizava a emissão de empenho por estimativa, a fim
de complementá-lo quando da liberação da cota orçamentária
pela SEEP.
Ademais, infere-se do demonstrativo elaborado por esse Douto
Tribunal que os empenhos eram emitidos dentro do mês de competência do serviço e antes da emissão das notas fiscais, sendo
apenas reforçados quando o saldo não era suficiente para cobrir
o valor do serviço.
Vale ressaltar que as despesas públicas, passam, em geral por
várias fases: fixação, programação, licitação, empenho, liquidação, suprimento e pagamento. No que se refere ao empenho, há
três tipos de empenhos.
Esclareceu ainda a defesa que o empenho pode ser ordinário,
global e por estimativa, conceituando cada espécie. Alegou que
não houve realização de despesa sem emissão de empenho prévio, mas sim, a emissão de empenho estimativo, “sendo que
posteriormente os empenhos foram complementados até atingir
o valor fixado para pagamento, em atendimento ao Decreto nº
1.628-R de 08 de fevereiro de 2006”.
Os defendentes conceituaram empenho, nota de empenho e modalidades de empenho.
Esclareceu que, não sendo conhecido o valor da despesa, como
ocorrido neste caso, emite-se a nota de empenho-estimativa e,
como não se sabe o exato valor, podem ser emitidas complementações posteriores até atingir o valor real da despesa. Por
estas razões a defesa entendeu não ter ocorrido a realização de
despesa sem emissão de empenho prévio.
Análise
A auditoria apontou a utilização de materiais de órteses e próteses anteriormente às datas de deflagração dos respectivos processos de despesa, indicando ausência de empenho prévio.
A defesa justificou que, pelo fato de o orçamento de 2006 não
ter sido sancionado até 31/12/2005, o empenho era liberado na
proporção de 1/12 (um doze avos), nos termos do art. 38 da
Lei nº 8.083/2005. Assim, o empenho estimativo correspondente a 1/12 era complementado na medida em que a Secretaria
de Estado de Economia e Planejamento (SEEP) liberava as cotas do orçamento. Alegou ainda que o Decreto nº 1.628-R, de
08/02/2006, limitou a movimentação de empenho, sendo o orçamento liberado em cotas bimestrais, o que impedia a emissão
dos empenhos pelos valores totais. Logo, a SESA/HDS realizava
a emissão de empenho por estimativa a fim de complementá-los
quando da liberação da cota orçamentária pela SEEP.
Argumentou também a defesa que “os empenhos eram emitidos
dentro do mês de competência do serviço e antes da emissão
das notas fiscais, sendo apenas reforçados quando o saldo não
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era suficiente para cobrir o valor do serviço”. Alegou que não
houve realização de despesa sem emissão de empenho prévio,
mas sim, a emissão de empenho estimativo, “sendo que posteriormente os empenhos foram complementados até atingir o
valor fixado para pagamento, em atendimento ao Decreto nº
1.628-R de 08 de fevereiro de 2006”.
Na lição de Valdecir Pascoal,
O empenho é o ato que oficialmente reserva (destaca) um determinado montante de uma dotação orçamentária para fazer
frente a uma despesa específica (...) A lei também veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, em qualquer
situação o empenho haverá de ser prévio. A importância do empenho está no fato de que o Governo terá à sua disposição dados
sobre os compromissos já assumidos e o montante das dotações
ainda não utilizadas. Trata-se, pois, de um instrumento de programação e controle da despesa. (Direito financeiro e controle
externo. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 72)
Conforme demonstra o quadro acima (fl. 1791), os empenhos
foram realizados após a realização da despesa; em alguns casos,
passados muitos dias. Insta observar que houve a realização da
despesa quando do fornecimento dos materiais, e não quando da
emissão da nota fiscal. Assim, por exemplo, o Prontuário 197549
indica que a cirurgia e, consequentemente, a utilização dos materiais ocorreu em 14/02/2006 (fl. 306); no entanto, o Empenho
nº 910/2006 e a Nota Fiscal nº 000312 datam de 07/06/2006
(fl. 309). Logo, evidente que a despesa foi realizada sem prévio
empenho.
O fato de o orçamento ter sido liberado em cotas também não
é argumento para a ausência de empenho prévio, até porque só
poderia haver realização de despesas limitadas ao crédito orçamentário. Outrossim, não haveria óbice ao empenho das despesas nos limites das cotas orçamentárias liberadas.
Na verdade, evidencia-se a falta de planejamento na aquisição
dos materiais, ou seja, primeiro houve a utilização dos materiais, somente depois deflagrando-se os processos de despesa,
intentando o cumprimento das exigência formais e legais a posteriori.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Reitera-se que foram realizadas aquisições de materiais sem
prévio empenho após 06/06/2006, mantendo-se, portanto, a
irregularidade no tocante às mesmas, conforme evidenciado
no próprio exemplo citado pela manifestação conclusiva (Prontuário 197549, cujo empenho foi realizado em 07/06/2006).
2.1.3 Fragilidade do Controle
Base Legal: Inobservância ao Princípio da Eficiência (Artigo 37
da CF/88)
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
Da situação analisada destacam-se alguns pontos, que demonstram a inexistência de controle efetivo quanto à aquisição do
material de órtese e prótese, que comprometem a eficiência,
assim como inviabilizam a avaliação da economicidade de tais
aquisições:
Processos instaurados após a efetiva utilização do material;
Ausência de controle e acompanhamento dos materiais utilizados, por parte de um setor específico na unidade;
Ausência de rotina de descarte de material órtese e prótese;
Comprometimento do faturamento de órtese e prótese devido à
instrução processual inadequada (há evidências de que todos os
processos de aquisição via consignação foram deflagrados após
a realização das cirurgias (QUADRO I). O lapso temporal entre a
realização do procedimento e a data de apresentação das notas
fiscais representa um fator de risco para o faturamento hospitalar, tendo em vista que a nota fiscal é um documento comprobatório do procedimento e elemento exigido para fins de faturamento junto ao SUS, conforme as normas preestabelecidas.
Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.1.1.
Análise
O princípio da eficiência, acrescido ao art. 37, caput, da Constituição Federal por meio da Emenda nº 19/98, compreende valores como economicidade, redução de desperdícios, qualidade,
rapidez, produtividade, dentre outros. Significa empregar os recursos públicos, sempre escassos frente às demandas sociais,
de maneira eficiente, eficaz e efetiva, visando ao atingimento de
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sua finalidade, qual seja, o interesse público.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
(...) o princípio da eficiência não parece ser mais do que uma
faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de
há muito, no Direito italiano: o princípio da “boa administração”.
Este último significa, como resulta das lições de Guido Falzone,
em desenvolver a atividade administrativa “do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los,
concebíveis como os mais idôneos para tanto”. Tal dever, como
assinala Falzone, “não se põe simplesmente como um dever ético ou como mera aspiração deontológica, senão como um dever
atual e estritamente jurídico”. (Curso de Direito Administrativo.
28. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 122)
A auditoria elencou pontos que demonstram a inexistência de
controle efetivo quanto à aquisição do material de órtese e prótese, que comprometem a eficiência e inviabilizam a avaliação da
economicidade, tais como: processos instaurados após a efetiva
utilização do material; ausência de controle e acompanhamento
dos materiais utilizados por parte de setor específico da unidade;
ausência de rotina de descarte do material; e possibilidade de
comprometimento do faturamento de órtese e prótese devido
à instrução processual inadequada (emissão da nota fiscal dias
após a realização do procedimento).
A defesa, por sua vez, utilizou os mesmos argumentos trazidos para justificar a ausência de procedimento licitatório, dentre
eles: proximidade da unidade hospitalar a rodovias federais com
alto índice de acidentes gerando maior percentual de atendimentos de urgência nas mais diversas especialidades, demandando insumos específicos para o atendimento qualificado aos
seus pacientes; atendimento a demandas eletivas da própria
rede, bem como a pacientes provenientes de outros Estados;
a não disponibilização de materiais de órteses e próteses por
um único fornecedor, podendo haver, em paciente politraumatizado, necessidade de materiais de diferentes fornecedores, o
que justificaria a manutenção desses materiais em regime de
consignação, evitando o desembolso prévio em sua aquisição e
a necessidade de licitação de materiais que ficariam em estoque
sem a utilização devida.
Os esclarecimentos da defesa não afastam a ofensa ao princípio
da eficiência. A urgência e grande demanda de atendimentos a
pacientes não justificam a falta de planejamento, que levou a
situações como a da abertura dos processos de despesa após a
utilização dos materiais. Por outro lado, algumas questões nem
foram enfrentadas pela defesa, como a ausência de controle e
acompanhamento dos materiais utilizados por parte de setor específico da unidade, bem como a ausência de rotina de descarte
do material, situações estas que podem possibilitar o mau uso
dos recursos públicos.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.2 Cooperativas Médicas
2.2.1 Processo nº 53/05
Credor: COOPNEURO – Cooperativa dos Neurocirurgiões do ES.
Contrato nº. 83/05 Ass: 12/01/05 Pub: 18/01/05
Objeto: Serviços especializados na área de neurocirurgia e
acompanhamento neurológico para atuarem nos Hospitais:
HDDS (16 vínculos), HSL (24 vínculos), HINSG (8 vínculos).
Origem: Pregão/IESP 69/04
Processo nº26734559
Vigência: 12 meses, 18/01/05 a 17/01/06.
Valor por vínculo: R$ 8.650,00
Valor mensal para HDS: R$ 138.400,00
Descrição para o Hospital HDDS: 336 h semanais para dar cobertura ao hospital 24 horas Ininterruptas, inclusive sábado e
domingos e feriados. 48 horas semanais para cirurgia eletiva e
para rotina.
Valor por vínculo: R$ 8.650,00
Valor mensal HDS: R$ 138.400,00
TA: reajuste em 10% do valor a partir de 1/1/06 e prorrogação
até 17/01/07.
Ass.: 16/01/06 Publicação: 17/01/06
Valor por vínculo: R$ 9.515,00
Valor mensal: R$152.240,00
2ºTA: prorrogação de 18/01/07 até 03/03/07.
Ass.: 14/12/06 Publicação: 29/12/06
QUADRO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO
DE 2006 COM A COOPNEURO
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MÊS DE EXECUÇÃO NOTA FISCAL
Nº
DATA
jan/06
307
23/02/06
fev/06

310

03/03/06

mar/06

313

03/04/06

abr/06

315

02/05/06

mai/06

320

01/06/06

jun/06

322

01/07/06

jul/06

325

01/08/06

ago/06

329

01/09/06

set/06

334

02/10/06

out/06

338

01/11/06

nov/06

342

01/12/06

dez/06

345

TOTAL

ORDEM BANCÁRIA
VR BRUTO
IR (1,5%)
VALOR LÍQ
DATA
Nº
152.240,00
2.283,60
149.956,40 09/03/06
494
09/03/06
502
152.240,00
2.283,60
149.956,40 12/04/06
788
12/04/06
799
152.240,00
2.283,60
149.956,40 09/05/06
1013
09/05/06
1014
152.240,00
2.283,60
149.956,40 12/06/06
1420
23/06/06
1535
152.240,00
2.283,60
149.956,40 11/07/06
1701
13/07/06
1712
152.240,00
2.283,60
149.956,40 15/08/06
2070
15/08/06
2082
152.240,00
2.283,60
149.956,40 05/09/06
2311
05/09/06
2319
152.240,00
2.283,60
149.956,40 10/10/06
2646
24/10/06
2724
152.240,00
2.283,40
149.956,40 09/11/06
2918
09/11/06
2920
152.240,00
2.283,60
149.956,40 28/11/06
3091
30/11/06
3094
152.240,00
2.283,40
149.956,40 19/12/06
3347
20/12/06
3372
152.240,00
2.283,60
149.956,40 Não consta processo
22/12/06
3425
1.826.880,00 27.402,80
1.799.476,80

* A nota fiscal Nº 345 (mês de dezembro) não se encontrava no
processo. Após solicitação e não disponibilização, a equipe considerou os dados do SIAFEM 2006.
2.2.1.1 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
MÊS DE EXECUÇÃO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Nº

135
305
539
733
1067
1190

DATA
27/01/06
28/02/06
31/03/06
02/05/06
04/07/06
20/07/06

1335

16/08/06

1706
1849
2078

29/09/06
07/11/06
06/12/06

NE

Nº
307
310
313
315
320
322
325
304.480,00 329
334
304.480,00 338
119.146,00 342
33.095,00
345
1.826.882,00
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2.283,60
1.676.923,60

Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO III - Comparativo entre a Competência e Data de Empenho

VALOR
138.401,00
167.000,00
153.000,00
153.000,00
150.000,00
304.280,00

Justificativas
A defendente Sônia Maria Dalmolim de Souza admitiu a inobservância ao artigo 60 da Lei 4.320/64, alegando que o responsável
pela emissão da Nota de Empenho ficou aguardando documentação da SESA. Argumentou que as cooperativas médicas estavam finalizando as negociações junto ao Governo do Estado e,
mesmo com a emissão de Nota de Empenho por estimativa em
02/01/06 já haveria falta de empenho prévio, pois os serviços
prestados pelas cooperativas são ininterruptos. Expôs ainda que,
assim que se tomou ciência da publicação do Termo Aditivo, emitiu-se o empenho pertinente.
Quanto à defesa conjunta, foram apresentadas as mesmas justificativas do subitem 1.1.2.
Análise
A auditoria apontou a ausência de empenho prévio.
A defesa justificou que, pelo fato de o orçamento de 2006 não
ter sido sancionado até 31/12/2005, o empenho era liberado na
proporção de 1/12 (um doze avos), nos termos do art. 38 da
Lei nº 8.083/2005. Assim, o empenho estimativo correspondente a 1/12 era complementado na medida em que a Secretaria
de Estado de Economia e Planejamento (SEEP) liberava as cotas do orçamento. Alegou ainda que o Decreto nº 1.628-R, de
08/02/2006, limitou a movimentação de empenho, sendo o orçamento liberado em cotas bimestrais, o que impedia a emissão
dos empenhos pelos valores totais. Logo, a SESA/HDS realizava

VALOR (R$)
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60
149.956,40
2.283,60

DATA
23/02/06
03/03/06
03/04/06
02/05/06
01/06/06
01/07/06
01/08/06
01/09/06
02/10/06
01/11/06
01/12/06

NF

VR. BRUTO (R$)
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
152.240,00
1.826.880,00

a emissão de empenho por estimativa a fim de complementá-los
quando da liberação da cota orçamentária pela SEEP.
Argumentou também a defesa que “os empenhos eram emitidos
dentro do mês de competência do serviço e antes da emissão
das notas fiscais, sendo apenas reforçados quando o saldo não
era suficiente para cobrir o valor do serviço”. Alegou que não
houve realização de despesa sem emissão de empenho prévio,
mas sim, a emissão de empenho estimativo, “sendo que posteriormente os empenhos foram complementados até atingir o
valor fixado para pagamento, em atendimento ao Decreto nº
1.628-R de 08 de fevereiro de 2006”.
Na lição de Valdecir Pascoal,
O empenho é o ato que oficialmente reserva (destaca) um determinado montante de uma dotação orçamentária para fazer
frente a uma despesa específica (...) A lei também veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, em qualquer
situação o empenho haverá de ser prévio. A importância do empenho está no fato de que o Governo terá à sua disposição dados
sobre os compromissos já assumidos e o montante das dotações
ainda não utilizadas. Trata-se, pois, de um instrumento de programação e controle da despesa. (Direito financeiro e controle
externo. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 72)
Conforme demonstra o quadro acima (fl. 1802), não houve empenho prévio das despesas; em alguns casos, os empenhos foram realizados mesmo após o mês de competência da despesa
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e, em outros, após a emissão das notas fiscais.
O fato de o orçamento ter sido liberado em cotas também não
é argumento para a ausência de empenho prévio, até porque só
poderia haver realização de despesas limitadas ao crédito orçamentário. Outrossim, não haveria óbice ao empenho das despesas nos limites das cotas orçamentárias liberadas.
Na verdade, evidencia-se falta de planejamento, não procedendo a justificativa de que o empenho extemporâneo ocorreu devido à finalização das negociações das cooperativas com o Governo do Estado, vez que a situação perdurou por todo o exercício
de 2006.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Ressalta-se que, conforme demonstrado nos Quadros II e III
acima, foram realizadas despesas sem prévio empenho após
06/06/2006, mantendo-se, portanto, a irregularidade no
tocante às mesmas.
2.2.2 Processo nº 574/05
Credor: COOPERCIGES - Cooperativa de Cirurgiões Gerais do
Estado do ES
Contrato nº 478/04 Ass: 30/8/04 Publicação: 9/9/04
Objeto: Serviços especializados na área de cirurgia geral para

atuarem nos Hospitais: HDS (28 vínculos), HSL (28 vínculos),
HABF (19 vínculos), HMSA (18 vínculos), HRAS (17 vínculos),
HRC (16 vínculos), HINSG (7 vínculos).
Origem: Pregão 69/04
Vigência: 12 meses a partir de 1/9/04 Publicação: 13/09/04
Valor por vínculo: R$ 5.000,00 Valor mensal para HDS: R$
140.000,00
Descrição para o Hospital HDDS: 408h ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 96h semanais para
cirurgia eletiva e outros definidos pela Direção do hospital. 72h
sem. para cirurgia de tórax e 96h de rotina. Total 672h.
TA: prorrogação para 12 meses. (01/09/05 A 31/08/06) Ass:
20/07/05
TA: reajuste do valor contrato original 478/04 em 10% a partir
de 01/01/06 e prorrogação do prazo até 31/12/06.
Ass.: 7/11/05 Valor por vínculo: R$ 5.500,00 Valor mês HDS:
R$ 154.000,00
3º TA: prorrogação da vigência do contrato original com início
em 01/01/07 e término em 14/02/07.
Ass.: 14/12/06 Publicação: 28/12/06
QUADRO IV DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPERCIGES

MÊS DE
EXECUÇÃO
nov/05
dez/05
jan/06

Nº
925
942
949

DATA
06/12/05
02/01/06
10/02/06

NOTA FISCAL
VR BRUTO
IRRF (1,5%)
140.000,00
2.100,00
140.000,00
2.100,00
154.000,00
2.310,00

fev/06

956

10/03/06

154.000,00

2.310,00

mar/06

963

10/04/06

154.000,00

2.310,00

abr/06

8

10/05/06

154.000,00

2.310,00

mai/06

18

01/06/06

154.000,00

2.310,00

jun/06

25

03/07/06

154.000,00

2.310,00

jul/06

32

01/08/06

154.000,00

2.310,00

ago/06

43

01/09/06

154.000,00

2.310,00

set/06

45

01/10/06

154.000,00

2.310,00

out/06

52

01/11/06

154.000,00

2.310,00

nov/06

62

01/12/06

154.000,00

2.310,00

dez/06
69
TOTAL GERAL

15/12/06

154.000,00
1.960.000,00

2.310,00
29.400,00

Obs.: As ordens nº 4 e 277 referem-se a Resto a Pagar.
Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:

MÊS DE
EXECUÇÃO
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06

NE
Nº
00131
00343
00538

DATA
26/01/06
24/02/06
31/03/06

00741

02/05/06

01064
01185
01339
01697

04/07/06
20/07/06
16/08/06
29/09/06

02146

14/12/06

VALOR LÍQ
DATA
137.900,00 24/01/06
137.900,00 14/03/06
151.690,00 14/03/06
151.690,00 11/04/06
11/04/06
151.690,00 22/05/06
25/05/06
151.690,00 20/06/06
12/06/06
151.690,00 13/07/06
11/07/06
151.690,00 15/08/06
15/08/06
151.690,00 05/09/06
05/09/06
151.690,00 24/10/06
10/10/06
151.690,00 09/11/06
09/11/06
151.690,00 30/11/06
28/11/06
151.690,00 20/12/06
19/12/06
151.690,00 22/12/06
1.930.600,00

ORDEM BANCÁRIA
Nº
VALOR (R$)
4
137.900,00
277
137.900,00
562
137.900,00
795
792
1155
1158
1473
1419
1713
1700
2080
2076
2318
2310
2726
2649
2926
2912
3100
3090
3373
3349
3426

2.520,00
165.480,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
151.690,00
2.310,00
1.970.010,00

Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO V - Comparativo entre a Competência e Data de
Empenho
NF
Nº
949
956
963
8
154.000,00 18
25
106.000,00 32
308.000,00
154.000,00 43
308.000,00 45
52
62
308.000,00 69

VALOR
140.001,00
62.000,00
168.000,00

Obs.: destaque de valores empenhados menores que o contratado.
Justificativas
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DATA
10/02/06
10/03/06
10/04/06
10/05/06
01/06/06
03/07/06
01/08/06
01/09/06
01/10/06
01/11/06
01/12/06
5/12/2006

VR. BRUTO (R$)
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00

As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
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item anterior (2.2.1.1), a qual reiteramos por economia processual. Ressalta-se que, conforme demonstrado no Quadro V, foram realizadas despesas sem prévio empenho após 06/06/2006,
mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.2.3 Processo nº 570/04
Credor: COOPERATI – Cooperativa dos Médicos Intensivistas
do ES.
Objeto: Serviços Especializados na área de Medicina Intensiva
para atuarem nos Hospitais: HDS (18 vínculos), HSL (17 vínculos), HABF (8 vínculos), HMSA (8 vínculos), HRAS (8 vínculos).
Origem: Pregão/IESP nº069/04 Processo nº26734559
Contrato nº 468/2004
Vigência inicial: 12 meses início: 1/9/04 término: 31/8/05
Valor por vínculo: R$5.000,00 Valor mensal para HDS: R$
90.000,00
Descrição para o Hospital HDS: 168h sem. ininterruptamente,
inclusive aos sábados, domingos e feriados, 72h sem. para ro-

tina, Centro de Tratamento Intensivo - CTI e Centro de Tratamento de Queimados - CTQ. 168h sem. para cobertura do CTQ,
24h ininterruptamente, sábados, domingos e feriados cobrindo
da mesma forma também o semi-intensivo. 24h para rotina CTQ
e também semi-intensivo, sendo o semi-intensivo com 4 leitos.
Total 432h.
TA: prorrogação de vigência por 12 meses.Ass.: 20/07/05 (*)
Publicação:28/9/05.
TA: acréscimo de 08 (oito) vínculos de 24h na especialidade de
medicina intensiva.
Ass.: 11/10/05 Publicação: sem publicação
TA: reajuste do valor do contrato original em 10%(dez por cento) a partir de 01/01/06 e prorrogação da vigência do contrato
até 31/12/06. (R$ 5.500,00) Ass.: 07/12/05 (**) Publicação:
21/12/05
3ºTA: prorrogação da vigência do contrato original, (01/01/07
a 01/03/07).
Ass.: 14/12/06 Publicação: 28/12/06
QUADRO VI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPERATIVA
NOTA FISCAL
ORDEM BANCÁRIA
VR BRUTO
IRRF (1,5%)
VALOR LÍQ
DATA
Nº
VALOR (R$)
130.000,00
1.950,00
128.050,00 26/01/06
97
128.050,00
130.000,00
1.950,00
128.050,00 9/02/06
279
128.050,00
148.500,00
2.227,50
146.272,50 9/3/06
493
146.272,50
9/3/06
503
2.227,50
148.500,00
2.227,50
146.272,50 11/4/06
790
146.272,50
11/4/06
797
2.227,50
148.500,00
2.227,50
146.272,50 9/5/06
1003
146.272,50
9/5/06
1004
2.227,50
148.500,00
2.227,50
146.272,50 12/6/06
1415
146.272,50
20/6/06
1477
2.227,50

MÊS DE
EXECUÇÃO
nov/05
dez/05
jan/06

Nº
766
770
776

DATA
5/12/05
2/1/06
3/2/06

fev/06

780

6/3/06

mar/06

1006

4/4/06

abr/06

1012

3/5/06

mai/06

1017

5/6/06

148.500,00

2.227,50

jun/06

1022

5/7/06

148.500,00

2.227,50

jul/06

1028

1/8/06

148.500,00

2.227,50

ago/06

1033

11/9/06

148.500,00

2.227,50

set/06

1038

3/10/06

148.500,00

2.227,50

out/06

1043

7/11/06

148.500,00

2.227,50

nov/06

1046

4/12/06

148.500,00

2.227,50

146.272,50 11/7/06
13/7/06
146.272,50 15/8/06
15/8/06
146.272,50 5/9/06
5/9/06
146.272,50 10/10/06
24/10/06
146.272,50 9/11/06
9/11/06
146.272,50 28/11/06
30/11/06
146.272,50 19/12/06
22/12/06
146.272,50
2.011.370,00

1699
1714
2072
2083
2316
2324
2645
2725
2916
2922
3088
3097
3350
3424

146.272,50
2.227,50
146.272,50
2.227,50
146.272,50
2.227,50
146.272,50
2.227,50
146.272,50
2.272,50
146.272,50
2.272,50
146.272,50
2.227,50

dez/06
1051 14/12/06
148.500,00
2.227,50
TOTAL
2.042.000,00
30.630,00
1.889.690,00
Obs.: A ordem bancária nº 97 refere-se a Restos a Pagar.
2.2.3.5 Ausência de empenho prévio
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Auditoria
Responsáveis:
A ITI apresentou o seguinte quadro:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
QUADRO VII - Comparativo entre a Competência e Data
de Empenho
MÊS DE EXECUÇÃO
jan/06
fev/06 jan/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06

134
300
549
739
1068
1184

Nota de Empenho
Data
Valor
27/01/06
130.001,00
28/02/06
167.000,00
31/03/06
148.500,00
02/05/06
148.500,00
04/07/06
148.500,00
20/07/06
297.000,00

1338
1700

16/08/06
29/09/06

148.500,00
297.000,00

2147
2351
2364
2363

14/12/06
28/12/06
29/12/06
29/12/07

180.419,00
63.001,00
7.342,16
-3.671,08

Nº

Obs.: A Emissão da Nota Fiscal nº 1051, referente aos serviços
prestados no mês de dezembro, foi em 14/12/06, sendo anterior
ao encerramento do mês.
Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
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776
780
1006
1012
1017
1022
1028
1033
1038
1043
1046

Nota Fiscal
Data
03/02/06
06/03/06
04/04/06
03/05/06
05/06/06
05/07/06
01/08/06
11/09/06
03/10/06
07/11/06
04/12/06

Valor
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00

1051

14/12/06

148.500,00

Nº

A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
2.2.2.1, a qual reiteramos por economia processual. Ressaltase que, conforme demonstrado no Quadro VII, foram realizadas
despesas sem prévio empenho após 06/06/2006, mantendo-
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se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.2.4 Processo de Despesa nº 571/04
Credor: COOTES – Cooperativa dos Traumato-Ortopedistas do
ES.
Objeto: Serviços Especializados de traumato-ortopedia para atuarem nos Hospitais: HDS (23 vínculos), HSL (24 vínculos), HABF
(16 vínculos), HMSA (16 vínculos), HRAS (10 vínculos), HINSG
(17 vínculos), HDS (09 vínculos).
Descrição para o Hospital HDS: 384 h semanais para dar cobertura 24 h, inclusive sábados, domingos e feriados, 120 h semanais para atendimento de rotinas cirúrgicas e ambulatoriais e 48
h, semanais junto à diaristas.
Origem: Pregão 69/04 Processo nº26744559
Contrato nº471/2004
Ass.: 30/8/04
Vigência: 12 meses (1/9/04 a 31/8/05)

Preço Unitário por vínculo: R$5.000,00 Valor mensal HDS: R$
115.000,00
TA: Prorrogação da vigência por 12 meses (1/9/05 a 31/12/06)
Ass: 20/07/05
TA: Acréscimo de 4 (quatro) vínculos de 24 horas semanais para
o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS).
Ass: 26/08/05 Publicação: 2/9/05
TA: Acréscimo de 4 (quatro) vínculos de 24 horas semanais para
o Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF) a partir 01/07/05.
Ass: 12/09/05 Publicação: 22/9/05
TA: Prorrogação do contrato até 31/12/06 e reajuste em 10% do
valor original a partir 1/1/06. (R$ 5.500,00)
Ass: 11/10/05
5º TA: prorrogação da vigência, 01/01/07 a 01/03/07.
Ass. 14/12/06 Publicação: 29/12/06
QUADRO VIII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO
EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOTES

MÊS DE
EXECUÇÃO
nov/05
dez/05
jan/06

Nº
1222
1230
1239

DATA
05/12/05
02/01/06
09/02/06

fev/06

1248

15/03/06

126.500,00

1.897,50

mar/06

1257

11/04/06

126.500,00

1.897,50

abr/06

1265

02/05/06

126.500,00

1.897,50

mai/06

1274

01/06/06

126.500,00

1.897,50

jun/06

1282

03/07/06

126.500,00

1.897,50

jul/06

1290

02/08/06

126.500,00

1.897,50

ago/06

1299

04/09/07

126.500,00

1.897,50

set/06

1307

03/10/06

126.500,00

1.897,50

out/06

1315

01/11/06

126.500,00

1.897,50

nov/06

1323

01/12/06

126.500,00

1.897,50

dez/06

1331

28/12/06

126.500,00

1.897,50

1.748.000,00

26.220,00

TOTAL

NOTA FISCAL
R$ BRUTO
IRRF
115.000,00
115.000,00
126.500,00

2.2.4.1 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP

MÊS DE EXECUÇÃO
jan/06
fev/06 jan/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
nov/06
dez/06

(1,5%)
1.725,00
1.725,00
1.897,50

1.721.780,00

1.618.050,00

Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO IX - Comparativo entre a Competência e Data de
Empenho

Nº
00136
00304
00548
00740
1065
1180

Nota de Empenho
Data
Valor
27/01/06
115.001,00
28/02/06
138.000,00
31/03/06
126.500,00
02/05/06
126.500,00
04/07/06
126.500,00
19/07/06
253.000,00

1337
1705
2119

16/08/06
29/09/06
12/12/06

Nº
1239
1248
1257
1265
1274
1282
1290
126.500,00 1299
253.000,00 1307
253.000,00 1323
1331

Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
2.2.2.1, a qual reiteramos por economia processual. Ressalta-se
que, conforme demonstrado no Quadro IX, foram realizadas despesas sem prévio empenho após 06/06/2006, mantendo-se,
portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
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ORDEM BANCÁRIA
VALOR LÍQ
DATA
Nº
VALOR (R$)
113.275,00 24/10/06
9
113.275,00
113.275,00 09/02/06
278
113.275,00
124.602,50 09/03/06
499
1.897,50
497
124.602,50
124.602,50 11/04/06
796
1.897,50
791
124.602,50
124.602,50 10/05/06
1046
1.897,50
1008
124.602,50
124.602,50 20/06/06
1476
1.897,50
1416
124.602,50
124.602,50 13/07/06
1716
1.897,50
1697
124.602,50
124.602,50 15/08/06
2084
1.897,50
2073
124.602,50
124.602,50 05/09/06
2322
1.897,50
2314
124.602,50
124.602,50 05/12/06
3128
1.897,50
3127
124.602,50
124.602,50 09/11/06
2921
1.897,50
2917
124.602,50
124.602,50 09/11/06
3093
1.897,50
28/11/06
3086
67.945,00
05/12/06
3129
56.657,50
124.602,50 19/12/06
3343
1.897,50
19/12/06
3342
124.602,50
124.602,50

Nota Fiscal
Data
09/02/06
15/03/06
11/04/06
02/05/06
01/06/06
03/07/06
02/08/06
04/09/06
03/10/06
01/12/06
28/12/06

Valor
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00

2.2.5 Processo nº 573/04
Credor: COOPANGIO – Cooperativa dos Angiologistas e Cirurgiões Vasculares do ES.
Objeto: Serviços médicos especializados na área de angiologia e
cirurgia vascular para atuarem nos Hospitais: HDS (8 vínculos),
HSL (23 vínculos), HABF (1 vínculo), HMSA (2 vínculos), HRAS
(2 vínculos), HINSG (2 vínculos).
Descrição para o Hospital HDS: 168 horas semanais para dar
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cobertura 24 horas, ininterruptamente, inclusive sábados, domingos e feriados. 48 horas semanais para rotina.
Origem: Pregão 69/04 Processo nº 26744559
Contrato nº 477/2004 Ass.: 31/08/04 Publicação: 09/09/04
Vigência: 1/9/04 a 31/8/05
Preço Unitário por vínculo: R$ 5.000,00 Valor mensal HDS: R$
44.000,00
TA: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses. (1/09/05 a
MÊS DE EXECUÇÃO

NOTA FISCAL
R$ BRUTO IRRF (1,5%)
40.000,00
600,00

nov/05

Nº
476

DATA
02/12/05

dez/05

488

30/12/05

40.000,00

jan/06

502

02/02/06

44.000,00

fev/06

508

03/03/06

44.000,00

mar/06

514

03/04/06

44.000,00

abr/06

521

02/05/06

44.000,00

mai/06

527

02/06/06

44.000,00

jun/06

533

03/07/06

44.000,00

jul/06

539

01/08/06

44.000,00

ago/06

545

04/09/06

44.000,00

set/06

553

04/10/06

44.000,00

out/06

563

03/11/06

44.000,00

nov/06

570

04/12/06

44.000,00

dez/06
576
30/12/06
44.000,00
TOTAL
608.000,00
* Encontra-se no processo a PD3032 de 28/12/05 referente ao
IR da NF 488. (não paga)
2.2.5.1 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
MÊS DE EXECUÇÃO
jan
fev
mar
abr
mai
Jun
jul
ago
set
out
nov
dez

31/8/06)
Ass: 20/07/05 Publicação: 28/09/06
TA: Prorrogação do contrato até 31/12/06 e reajuste em 10% do
valor original a partir 01/01/06. (R$ 5.500,00)
Ass: 07/12/05
3º TA Prorrogação da vigência – 01/01/07 a 01/03/07.
Ass: 14/12/06 Publicação: 28/12/06
QUADRO X - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPANGIO
ORDEM BANCÁRIA
VALOR LÍQ
DATA
Nº
VALOR (R$)
39.400,00 24/01/06
8
39.400,00
22/12/05
2773
600,00
600,00
39.400,00 09/02/06
273
39.400,00
*
660,00
43.340,00 09/03/06
495
43.340,00
09/03/06
501
660,00
660,00
43.340,00 11/04/06
787
43.340,00
11/04/06
800
660,00
660,00
43.340,00 09/05/06
1009
43.340,00
09/05/06
1010
660,00
660,00
43.340,00 12/06/06
1417
43.340,00
20/06/06
1475
660,00
660,00
43.340,00 11/07/06
1698
43.340,00
13/07/06
1715
660,00
660,00
43.340,00 15/08/06
2074
43.340,00
15/08/06
2085
660,00
660,00
43.340,00 05/09/06
2317
43.340,00
05/09/06
2325
660,00
660,00
43.340,00 10/10/08
2647
43.340,00
24/10/06
2727
660,00
660,00
43.340,00 09/11/06
2919
43.340,00
09/11/06
2927
660,00
660,00
43.340,00 28/11/06
3087
43.340,00
30/11/06
3098
660,00
660,00
43.340,00 19/12/06
3346
43.340,00
20/12/06
3375
660,00
660,00
43.340,00
598.880,00
563.400,00
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO XI - Comparativo entre a Competência e Data
de Empenho

Nota de
Nº
00133
00302
00546
00744
01066
01183

Empenho
Data
26/01/06
28/02/06
31/03/06
02/05/06
04/07/06
20/07/06

01342
01701

16/08/06
29/09/06

44.000,00
88.000,00

02079

06/12/06

88.000,00

Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013
no tocante à presente inconsistência é idêntica à do 2.2.2.1, a qual
reiteramos por economia processual. Ressalta-se que, conforme
demonstrado no Quadro XI, foram realizadas despesas sem prévio
empenho após 06/06/2006, mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.2.6 Processo nº 572/04
Credor: COOPLASTES – Cooperativa dos Cirurgiões Plásticos do
ES.
Objeto: Serviços médicos especializados na área de cirurgia plástica para atuarem nos Hospitais: HDS (9 vínculos) e HINSG (9
vínculos).
Descrição para o Hospital HDS: 168 horas semanais para dar cobertura ao hospital 24 horas, ininterruptamente, inclusive aos sá-
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Valor

40.001,00
48.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
88.000,00

Nota Fiscal
Nº
Data
502
2/2/06
508
3/3/06
514
3/4/06
521
2/5/06
527
2/6/06
533
3/7/06
539
1/8/06
545
4/9/06
553
4/10/06
563
3/11/06
570
4/12/06
576
30/12/06

Valor
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00

bados, domingos e feriados. 48 horas semanais para rotina e CTQ.
Origem: Pregão 69/04 Processo nº 26744559
Contrato nº 479/2004 Ass.: 30/08/04 Publicação: 09/09/04
Vigência: 1/9/04 a 31/8/05
Preço Unitário por vínculo: R$ 5.000,00 Valor mensal HDS: R$
45.000,00
TA: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses. (1/09/05 a
31/8/06)
Ass: 20/07/05 Publicação: 28/09/06
TA: Prorrogação do contrato até 31/12/06 e reajuste em 10% do
valor original a partir 01/01/06. (R$ 5.500,00)
Ass.: 07/12/05
3º TA: Prorrogação da vigência do contrato de 01/01/07 e término
em 14/02/07. Ass.: 14/12/06 Publicação: 28/12/06
QUADRO XII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPLASTES
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MÊS DE
EXECUÇÃO

Nº

DATA

NOTA FISCAL
VR. BRUTO (R$)
IRRF
(1,5%)
45.000,00
675,00
45.000,00
675,00
49.500,00
742,50

nov/05
dez/05
jan/06

00255 16/12/05
00257 10/01/06
00260 20/02/06

fev/06

00262 17/03/06

49.500,00

742,50

mar/06

00264 12/04/06

49.500,00

742,50

abr/06

00266 15/05/06

49.500,00

742,50

mai/06

00268 12/06/06

49.500,00

742,50

jun/06

00270 13/07/06

49.500,00

742,50

jul/06

00272 10/08/06

49.500,00

742,50

ago/06

00275 11/09/06

49.500,00

742,50

set/06

00277 11/10/06

49.500,00

742,50

out/06

00279 14/11/06

49.500,00

742,50

nov/06

00281 06/12/06

49.500,00

742,50

dez/06
TOTAL

00284 11/01/07

49.500,00
729.000,00

742,50
10.935,00

2.2.6.1 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
MÊS DE
EXECUÇÃO
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06

NE
Nº
00137
00303
00547
00735
01063
01182

DATA
27/01/06
28/02/06
31/03/06
02/05/06
04/07/06
20/07/06

01341
01707

16/08/06
03/10/06

02120

12/12/06

VALOR LÍQUIDO
44.325,00
44.325,00
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
0
48.757,50
48.757,50
0
48.757,50
0,00
0
48.757,50
718.065,00

DATA

00003
00274
00496
00500
00793
00794
01011
01012
01421
01472
01702
01711
02081
02071
02320
02312
02806
02648
02925
02913
03096
03089
03371
03344
03427

OB

VALOR

24/01/06
09/02/06
09/03/06
09/03/06
11/04/06
11/04/06
09/05/06
09/05/06
12/06/06
20/06/06
11/07/06
13/07/06
15/08/06
15/08/06
05/09/06
05/09/06
26/10/06
10/10/06
09/11/06
09/11/06
30/11/06
28/11/06
20/12/06
19/12/06
22/12/06

44.325,00
44.325,00
44.325,00
675,00
53.190,00
810,00
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
48.757,50
742,50
633.892,50

Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO XIII - Comparativo entre a Competência e Data
de Empenho
NF
Nº
00260
00262
00264
00266
00268
00270
00272
49.500,00 00275
99.000,00 00277
00279
99.000,00 00281
00284

VALOR
45.001,00
45.000,00
54.000,00
54.000,00
49.500,00
99.000,00

Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
2.2.2.1, a qual reiteramos por economia processual.. Ressaltase que, conforme demonstrado no Quadro XIII, foram realizadas
despesas sem prévio empenho após 06/06/2006, mantendose, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.2.7 Processo nº 897/05
Credor: COOPERCIPES – Cooperativa de Cirurgiões Pediátricos
do ES.
Objeto: Prestação de serviços médicos especializados.
Origem: Pregão 69/04
Ass.: 30/08/04 Publicação: 09/09/04
Contrato nº 707/04
Vigência: 12 meses (01/11/04 a 31/10/05)
Valor mensal HDS: R$ 35.000,00 Valor anual: R$ 5.000,00
Objeto: Serviços médicos especializados na área de cirurgia pediátrica para atuarem nos Hospitais: HDS (7 vínculos); HINSG
(18 vínculos); e HIABA (23).
Descrição para o Hospital HDS: 168 horas semanais para dar
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Nº

DATA
20/02/06
17/03/06
12/04/06
15/05/06
12/06/06
13/07/06
10/08/06
11/09/06
11/10/06
14/11/06
06/12/06
11/01/07

VR. BRUTO (R$)
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00

assistência à unidade de pediatria e UTI neonatal: avaliação de
pacientes internados e realização de pequenos procedimentos
(drenagem de tórax, abcesso, dissecção venosa). O atendimento do pronto-socorro será de responsabilidade da Cirurgia Geral.
TA: Acréscimo de 01 (um) vínculo de 24 horas semanais ao
contrato original.
Ass: 03/06/05 Publicação: 16/06/05
TA: Prorrogação do contrato por 12 (doze) meses.
Ass: 22/07/05 Publicação: 01/11/05
TA: Acréscimo de 01 (um) vínculo no quantitativo do contrato
nº 707/2005, previsto na Lei Federal 8.666/93, devidamente
autorizado pela autoridade competente, a partir de 01/11/05.
Ass: 01/09/05 Publicação: 01/11/05
TA: Prorrogação do contrato até 31/12/06 e reajuste em 10% do
valor original a partir 01/01/06. (R$ 5.500,00)
Ass.: 07/12/05
4º TA: Prorrogação da vigência do Contrato original de 01/1/07
e término em 14/2/07.
Ass: 14/12/06 Publicação: 28/12/06
QUADRO XIV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPERCIPES
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MÊS DE
EXECUÇÃO

Nº

DATA

NOTA FISCAL
VR. BRUTO
IR
(R$)
(1,5%)

VALOR
LÍQUIDO

nov/05
dez/05
jan/06

517
519
536

17/02/06

44.000,00

660,00

fev/06

541

08/03/06

44.000,00

660,00

mar/06

545

10/04/06

44.000,00

660,00

abr/06

552

08/05/06

44.000,00

660,00

mai/06

554

10/06/06

44.000,00

660,00

jun/06

561

10/07/06

44.000,00

660,00

jul/06

563

08/08/06

44.000,00

660,00

ago/06

569

12/09/06

44.000,00

660,00

set/06

575

10/10/06

44.000,00

660,00

out/06

578

09/11/06

44.000,00

660,00

nov/06

582

11/12/06

44.000,00

660,00

dez/06
TOTAL

584

30/12/06

44.000,00
528.000,00

660,00
7.920,00

2.2.7.2 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP

MÊS DE
EXECUÇÃO
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
ago/06
set/06
nov/06

Nº
132
301
545
734
1096
1181
1340
1699
2145

NOTA FISCAL
Nº
DATA
4321
4390
4476 09/02/06

fev/06

4532

mar/06
abr/06

39.400,00 7
39.400,00 275
43.340,00 504
492
43.340,00 798
789
43.340,00 1006
1005
43.340,00 1471
1422
43.340,00 1810
1705
1704
43.340,00 2078
2077
43.340,00 2321
2313
43.340,00 2728
2706
43.340,00 2923
2915
43.340,00 3099
3085
43.340,00 3374
3348
43.340,00
520.080,00

Nota de Empenho
Data
Valor
26/1/2006
40.001,00
28/2/2006
48.000,00
31/3/2006
44.000,00
2/5/2006
44.000,00
6/7/2006
44.000,00
20/7/2006
88.000,00
16/8/2006
44.000,00
20/9/2006
88.000,00
14/12/2006
88.000,00

R$ BRUTO

OB

VALOR

24/01/06
09/02/07
09/03/06
09/03/06
11/04/06
11/04/06
09/05/06
09/05/06
20/06/06
12/06/06
20/07/06
11/07/06
11/07/06
15/08/06
15/08/06
05/09/06
05/09/06
24/10/06
19/10/06
09/11/06
09/11/06
30/11/06
28/11/06
20/12/06
19/12/06

39.400,00
39.400,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
660,00
43.340,00
484.660,00

Nº
536
541
545
552
554
561
569
575
582

DATA
17/02/06
08/03/06
10/04/06
08/05/06
10/06/06
10/07/06
12/09/06
10/10/06
11/12/06

NF

VR. BRUTO (R$)
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00

aguda, exames especializados, analgesia para curativo e banho),
sendo disponibilizados quantos profissionais sejam necessários
para a formação do corpo de anestesia dos hospitais HDRC,
HINSG, HDS, HABF, HSL, HMSA, HIABA, HPM e HRAS.
Origem: Processo nº 26734559
Contrato nº452/2004
Ass.: 24/08/04 Publicação: 31/08/04
Vigência: 31/08/04 a 30/08/05
Valor estimado mensal: R$ 109.556,57 Valor estimado anual:R$
1.314.678,84
TA: Prorrogação da vigência em 12 meses
Ass: 20/07/05 Vigência: 31/8/05 a 30/8/06
TA: Prorrogação da vigência por 6 meses
Ass: 9/08/06 Publicação: 29/9/06 Vigência: 31/8/06 a 28/2/07
QUADRO XVI - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2006 COM A COOPANESTES

IR (1,5%)

ORDEM BANCÁRIA
DATA
Nº
24/01/06
6
09/02/06
276
09/03/07
498
09/03/06
505
172.957,72 11/04/06
786
11/04/07
801
187.774,37 16/05/06
1069
09/05/06
1007
169.381,57 12/06/06
1418

206.110,61

R$ LÍQUIDO
148142,15
164740,41
3.091,66
203.018,95

07/03/06

175.591,59

2.633,87

4595

07/04/06

190.633,88

2.859,51

4663

08/05/06

171.960,98

2.579,41
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DATA

Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO XV - Comparativo entre a Competência e Data de
Empenho

Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
item 2.2.2.1, a qual reiteramos por economia processual. Ressalta-se que, conforme demonstrado no Quadro XV, foram realizadas despesas sem prévio empenho após 06/06/2006, mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.2.8 Processo de Despesa nº 539/05/06
Credor: Cooperativa de Anestesiologistas do ES – COOPANESTES
Objeto: serviços médicos especializados na área de anestesiologia (procedimentos de pequena cirurgia, cirurgia eletiva, cirurgia
de urgência, cirurgia ambulatorial, tratamento de dor crônica/

MÊS DE
EXECUÇÃO
nov/05
dez/05
jan/06

Nº

VALOR (R$)
148.142,15
164.740,41
203.018,95
3.091,66
172.957,72
2.633,87
187.774,37
2.859,51
169.381,57
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mai/06

4745

12/06/06

221.665,17

3.324,98

jun/06

4817

12/07/06

168.802,43

2.532,04

jul/06

4881

10/08/06

181.304,10

2.719,56

ago/06

4934

08/09/06

205.956,61

3.089,35

Set/-6

5005

09/10/06

167.703,63

2.515,55

out/06

5076

09/11/06

189.756,13

2.846,34

nov/06

5127

08/12/06

174.657,00

2.619,86

dez/06
TOTAL

5176

03/01/07

174.139,66

2.612,09

20/06/06
218.340,19 11/07/07
13/07/06
166.270,39 15/08/06
15/08/06
178.584,54 05/09/06
05/09/06
202.867,26 10/10/06
24/10/06
165.188,08 09/11/06
09/11/06
186.909,79 30/11/06
30/11/06
172.037,15 19/12/06
19/12/06
171.527,57 19/12/06
2.507.740,14

1474
1703
1717
2075
2079
2315
2323
2650
2723
2914
2924
3092
3095
3345
3351
3352

2.579,41
218.340,19
3.324,98
166.270,39
2.532,04
178.584,53
2.719,57
202.867,25
3.089,36
165.188,06
2.515,57
186.909,78
2.846,35
42.994,87
129.042,28
2.619,85
2.367.024,69

2.2.8.1 As irregularidades encontradas no exercício de 2006
permanecem as mesmas descritas no 172306RAO16906
(item 5.1.21. letra d).
Base Legal: Inobservância ao Princípio da Economicidade
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
MÊS DE
EXECUÇÃO
jan/06
SUBTOTAL
fev/06
SUBTOTAL
mar/06

SUBTOTAL
abr/06

SUBTOTAL
mai/06

SUBTOTAL
jun/06

SUBTOTAL
jul/06

SUBTOTAL
ago/06

SUBTOTAL
set/06
SUBTOTAL

Face à continuidade da cobrança de dobras, a equipe utilizou os
Relatórios de Faturas mensais emitidos pela COOPANESTES para
apurar a cobrança realizada e alcançou um gasto adicional que
corresponde à dobra dos valores dos primeiros 120 pacientes,
no período de janeiro a dezembro de 2006, que totalizou R$
380.223,83 (trezentos e oitenta mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta três centavos) (QUADRO XVII).
Ressalta-se que as cobranças realizadas foram pagas na íntegra,
sem que qualquer glosa fosse realizada.
QUADRO XVII - COOPANESTES DOBRA
NOTA
PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS
VERIFICAÇÃO DIFERENÇA
FISCAL (PACIENTES)
DA EQUIPE
DETECTADA
FATURA
QUANT.
VALOR
VALOR
VALOR
(Nº)
4476
44
656
204.878,88
174.415,53
30.463,35
45
6
976,79
976,79
0
46
3
254,94
254,94
0
206.110,61
175.647,26
30.463,35
4532
63
515
172.820,67
140.872,32
31.948,35
65
1
88
88
0
64
17
2.682,92
2.682,92
0
175.591,59
143.643,24
31.948,35
4595
90
593
188.963,54
156.672,83
32.290,71
87
8
1.276,34
1.276,34
0
88
3
264
264
0
89
1
130
130
0
190.633,88
158.343,17
32.290,71
4663
109
477
167.360,34
135.097,18
32.263,16
110
4
582,56
582,56
0
111
25
3.842,08
3.842,08
0
112
2
176
176
0
171.960,98
139.697,82
32.263,16
4745
144
629
210.421,90
177.998,76
32.423,14
147
2
257,31
257,31
0
146
32
10.289,00
10.289,00
0
145
6
696,96
696,96
0
221.665,17
189.242,03
32.423,14
4817
176
507
165.397,71
135.586,94
29.810,77
179
6
711,92
711,92
0
177
3
348,48
348,48
0
178
15
2.344,32
2.344,32
0
168.802,43
138.991,66
29.810,77
4881
201
557
178.446,04
147.140,76
31.305,28
202
3
348,48
348,48
0
204
5
412,72
412,72
0
203
14
2.096,86
2.096,86
0
181.304,10
149.998,82
31.305,28
4934
221
619
204.022,37
171.146,69
32.875,68
222
2
260,48
260,48
0
223
10
1.497,76
1.497,76
0
224
2
176
176
0
205.956,61
173.080,93
32.875,68
5005
254
471
163.431,76
130.512,73
32.919,03
253
2
260,48
260,48
0
252
26
4.011,39
4.011,39
0
167.703,63
134.784,60
32.919,03
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out/06

5076

SUBTOTAL
nov/06

281
280
279

567
7
46

5127

SUBTOTAL
dez/06

305
303
302

531
3
10

5176

333
332
331

548
18
1

SUBTOTAL
TOTAL

Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Informamos que o contrato da Coopanestes - Cooperativa de
anestesiologista do ES tem como objeto a prestação de serviços
médicos especializados em anestesiologia para fazer o acompanhamento pré-anestésico para os procedimentos: pequena cirurgia, cirurgia eletiva, cirurgia de urgência, cirurgia ambulatorial,
tratamento de dor crônica/ aguda, exames especializados, analgesia para curativo de banho, sendo disponibilizados quantos
profissionais sejam necessários para formação do corpo clínico
de anestesia.
Ressaltamos que das Cooperativas que prestam serviços neste
hospital somente a COOPANESTES recebe por produtividade e
os valores pagos referem-se aos praticados na Tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de procedimentos Médicos CBHPM/2003, com descontos sobre os portes definidos na Cláusula Terceira do presente Contrato,
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
§ 10 - A COOPANESTES - Cooperativa dos anestesiologistas do
Espírito Santo, cobrará do IESP os valores específicos da Tabela de honorários Médicos da Associação Médica Brasileira/92,
(THM92), acrescidos em 15% (quinze por cento), para os procedimentos anestésicos, realizados em todos os hospitais e clínicas
credenciadas do IESP, produzidos, assim especificados:
Os primeiros 120 (cento e vinte) procedimentos anestésicos realizados em todos os hospitais e clínicas serão remunerados em
02 (duas) vezes os valores da Tabela de honorários Médicos da
Associação Médica Brasileira/92, (THM/92), acrescidos de 15%
(quinze por cento).
A partir do procedimento anestésico 121 (cento e vinte e um),
serão remunerados em 01 (uma) vez os valores específicos da
THM-AMB/92, acrescidos em 15 (quinze por cento).
Em qualquer hospital ou clínica que a produção ultrapassar 700
(setecentos) procedimentos anestésicos, por mês, serão cobrados 01 (uma) vez os valores da THM-AMB/92), acrescida de 15%
(quinze por cento).
Parágrafo primeiro: Todas as anestesias para exames Radiológicos e Ultrassonográficos (16.02.000-6) serão cobrados de
acordo com a THM-AMB/92 (Tabela de Honorários Médicos da
Associação Médica Brasileira), acrescidos em 15% (quinze por
cento), independente do número de procedimentos realizados.
Parágrafo Segundo: Os procedimentos de suturas de pequenas
dimensões (código 54.01.023-3) crianças sob anestesia), serão
cobrados4 Porte I.
Esclarecemos que o Setor de Faturamento do Hospital Dr. Dório
Silva, juntamente com a Direção Clínica/Técnica, são responsáveis pelo acompanhamento dos Contratos existentes com as
Cooperativas de Serviços Médicos, com a função de auditores
que avaliam as faturas apresentadas, emitem relatórios de críticas e não conformidades às respectivas Cooperativas, com prazo
para as mesmas efetuarem os ajustes necessários. Após análise
e estando as faturas de acordo com a produção, as mesmas são
encaminhadas ao Setor Financeiro para anexar ao processo de
pagamento.
Esta posição referente à dobra dos primeiros 120 procedimentos
anestésicos é uma interpretação da SESA/IESP seguida pelas
Unidades Hospitalares, que isoladamente realizam seus levantamentos e pagamentos de suas faturas.
O próprio contrato previa como obrigação do IESP efetuar os
pagamentos devidos, mediante a apresentação das faturas mensais, nas condições estabelecidas no contrato (cópias anexas Docs. 14-23).
Cabe destacar que este entendimento está tão consolidado que
persiste na nova licitação dos serviços médicos especializados
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

P

181.505,60
931,04
7.319,49
189.756,13
172.690,38
390,72
1.575,90
174.657,00
171.313,45
2.695,97
130,24
174.139,66
2.228.281,79

149.504,91
931,04
7.319,49
157.755,44
140.456,96
390,72
1.575,90
142.423,58
141.623,20
2.695,97
130,24
144.449,41
1.848.057,96

32.000,69
0
0
32.000,69
32.233,42
0
0
32.233,42
29.690,25
0
0
29.690,25
380.223,83

na área de anestesiologia realizado em 2010. Esta é a única especialidade onde os profissionais recebem exclusivamente pela
efetiva produção em cada local de trabalho.
As notas de pagamento são emitidas e atestadas em cada hospital, e não consolidadas em uma única nota paga no nível central
da SESA.
Os demais serviços médicos especializados percebem sua remuneração por carga horária disponibilizada (com ou sem produção
de serviços) e nestes casos inexiste a figura da dobra nos serviços com baixa produção.
O princípio de norteou a implantação da cobrança em dobro foi
o fato de que a remuneração do serviço de Anestesiologia se dá
por produção. Entretanto o profissional é obrigado a permanecer
no ambiente de trabalho de cada hospital (Centro Cirúrgico) em
tempo integral, mesmo que sem produção nenhuma, exatamente por atuarem em procedimentos eletivos e de urgência.
Assim, num hospital de grande porte são necessários até 04
(quatro) profissionais por plantão. A citada “dobra”, portanto,
visa justamente complementar os honorários que são pagos, de
forma a torná-los dignos. Outro fator que justifica a remuneração tal como pactuada, é a baixa produtividade em alguns hospitais da rede, em virtude de causas como: obras, infra-estruturas
insuficiente (no de leitos de UTI, no de salas de cirurgia etc.) ou
efetivamente por baixa demanda de cirurgias.
A título de contrapartida, por ocasião das negociações que redundaram na celebração do contrato atualmente em vigor, pactuou-se a remuneração dos procedimentos de porte zero como
sendo porte um (e não três, como previsto na CBHPM - Porte
1 = R$ 60,72 e Porte 3 = R$ 130,24), remuneração da sutura
como sendo porte um, abscessos remunerados independente da
topografia e cobrança única nos debridamentos de queimados,
também independente das áreas topográficas atingidas. E tudo
isso gera uma economia para o Estado de cerca de 500/o por
procedimento, o que importa dizer que, considerando um total
de aproximadamente 1.100 procedimentos, o ente público deixa
de desembolsar mensalmente aproximadamente R$ 76.00,00.
Constata-se a existência do gatilho desde 1995. O contrato
015/94, já previa remuneração distinta, para cada hospital, dependendo da quantidade de CHs. Eis o que dispõe neste ponto,
por exemplo, o parágrafo 10, da cláusula terceira, do referido
contrato de 1995:
“§ Em cada hospital, os 40.000 (quarenta mil) CHs iniciais serão
remunerados em duas vezes a THM/AMB, e os demais de acordo
com 01 (uma) vês (sic) a tabela.”
Outro princípio a ser considerado, está relacionado às determinações legais que integram o aparato jurídico do Sistema Único
de Saúde – SUS, que preconiza: “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício” (Art. 20, lei 8080/90).
Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do
SUS no Estado, tem a responsabilidade legal de garantir acesso
da população aos serviços de saúde de que necessitar, o que nos
remete à missão indelegável de zelar e salvar vidas humanas.
Desta forma, cumpre à SESA, realizar todos os esforços necessários e congregar todos os recursos disponíveis para que não
haja interrupção de serviços, inclusive serviços médicos hospitalares, o que poderia dificultar ou prejudicar a atenção prestada
à nossa população.
Na prática, existia um profissional com vasta experiência na area
médica que acompanhava e fiscalizava os serviços.
Ante ao exposto, a execução do contrato foi devidamente fiscalizada por representante da parte médica, servidores dotados de
toda a experiência técnica necessária ao acompanhamento e ao
controle do serviço que estava sendo executado, não havendo
www.tce.es.gov.br
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que se falar em descumprimento do disposto no art. 67 da Lei
8.666/93.
Análise
A ITI apontou a continuidade da cobrança correspondente à dobra dos valores dos primeiros 120 (cento e vinte) pacientes,
no período de janeiro a dezembro de 2006, que totalizou R$
380.223,83 (trezentos e oitenta mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos).
A defesa ressaltou que, das Cooperativas que prestam serviços no
HDS, somente a COOPANESTES recebe por produtividade, tendo
os valores pagos como parâmetro a Tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de procedimentos Médicos - CBHPM/2003,
nos termos definidos na Cláusula Terceira do contrato.
Justificou a defesa que a “dobra dos primeiros 120 procedimentos anestésicos é uma interpretação da SESA/IESP seguida pelas
Unidades Hospitalares, que isoladamente realizam seus levantamentos e pagamentos de suas faturas”, e que tal entendimento
estaria tão consolidado que teria persistido na licitação de serviços médicos especializados na área de anestesiologia realizada
em 2010, observando que esta é a única especialidade em que
os profissionais recebem exclusivamente pela efetiva produção
em cada local de trabalho.
Alegou a defesa que fundamenta o pagamento da dobra o fato
de o profissional de anestesiologia, apesar de receber por produção, ser obrigado a permanecer no ambiente de trabalho (centro
cirúrgico) em tempo integral, mesmo que não haja produção,
por atuarem em procedimentos eletivos e de urgência. Assim,
a dobra visaria complementar os honorários pagos, tornando-os
dignos, justificando-se também pela baixa produtividade em alguns hospitais da rede, em virtude de obras ou infraestrutura
insuficiente, ou por baixa demanda de cirurgias.
Frisou ainda a defesa que se constata “a existência do gatilho
desde 1995. O contrato 015/94, já previa remuneração distinta,
para cada hospital, dependendo da quantidade de CHs”. Finalizando, expôs que “a Secretaria de Estado da Saúde, órgão gestor do SUS no Estado, tem a responsabilidade legal de garantir
acesso da população aos serviços de saúde de que necessitar”,
diligenciando “para que não haja interrupção de serviços, inclusive serviços médicos hospitalares, o que poderia dificultar ou

Competência
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
ago/06
set/06

Nº
138
306
540
738
1062
1189
1343
1698

Nota de Empenho
Data
Valor
27/01/06
18.0000,00
28/02/06
235.000,00
31/03/06
150.000,00
02/05/06
200.000,00
04/07/06
201.000,00
20/07/06
402.000,00
16/08/06
177.626,00
02/10/06
376.854,00

Justificativas
As mesmas apresentadas quanto ao subitem 1.2.1.1.
A análise constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
6960/2013 no tocante à presente inconsistência é idêntica à do
item 2.2.2.1, a qual reiteramos por economia processual. Ressalta-se que, conforme demonstrado no Quadro XVIII, foram realizadas despesas sem prévio empenho após 06/06/2006, mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.

NOTA FISCAL
MÊS
Nº
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06

613
621/622
638
639/640
646
647/648/649
658
659/660
671
672/673/674

DATA
1/12/2005
9/12/2005
10/1/2006
10/1/2006
7/2/2006
8/2/2006
3/3/2006
3/3/2006
10/4/2006
10/4/2006

prejudicar a atenção prestada à nossa população”.
Conforme cláusula terceira, § 1º, “1”, do contrato firmado entre o IESP e a COOPANEST, os primeiros 120 (cento e vinte)
procedimentos anestésicos realizados em todos os hospitais e
clínicas serão remunerados em 02 (duas) vezes os valores da Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira/92,
(THM/92), acrescidos em 15% (quinze por cento). A partir do
procedimento 121 (cento e vinte e um), a remuneração é de
01 (uma) vez o valor específico da THM-AMB/92, acrescidos em
15% (quinze por cento), conforme cláusula terceira, § 1º, “2”.
Se, em qualquer hospital ou clínica, a produção ultrapassar 700
(setecentos) procedimentos anestésicos, por mês, serão cobrados 01 (uma) vez os valores da THM-AMB/92, acrescidos em
15% (quinze por cento), nos termos da cláusula terceira, § 1º,
“3”.
Assim, há previsão contratual para cobrança das dobras nos primeiros 120 (cento e vinte) procedimentos anestésicos. Ademais,
é bastante razoável a previsão de um valor maior para um número reduzido de procedimentos realizados, vez que, pelo fato
de o profissional trabalhar por produção, o custo na realização
de reduzido número de procedimentos é muito maior, visto que o
profissional médico fica à disposição do hospital por certo tempo,
mesmo que não haja procedimento a realizar. A partir de certo
número de procedimentos, há uma maior diluição dos custos,
não havendo mais necessidade de cobrança da dobra.
Não se quer dizer, com isso, que este seja o melhor modelo
de contratação, até porque, em regra, os profissionais médicos
deveriam ser selecionados mediante concurso público. Contudo,
em que tratando de contratação prevendo pagamento por produção, parece razoável e proporcional a previsão contratual de
valor maior para um reduzido número de procedimentos.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.2.8.2 Ausência de empenho prévio
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
A ITI apresentou o seguinte quadro:
QUADRO XVIII - Comparativo entre a Competência e Data
de Empenho
Nº
4476
4532
4595
4663
4745
4817
4934
5005

DATA
09/02/06
07/03/06
07/04/06
08/05/06
12/07/06
12/07/06
08/09/06
09/10/06

NF

VR. BRUTO (R$)
206.110,61
175.591,59
190.633,88
171.960,98
221.665,17
168.802,43
205.956,61
167.703,63

2.3 Fornecimento de Alimentação
2.3.1 Processo nº 612/05
Objeto: Preparação e fornecimento de refeições para o HDS.
Credor: Prudente Refeições Ltda.
Valor médio mensal: R$ 197.882,27
Valor total da despesa: R$ 2.770.351,80
Origem: Dispensa de licitação (Processo IESP nº 25284134/2003)
QUADRO XIX - DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A
PRUDENTE EM 2006

ORDEM BANCÁRIA
VALOR BRUTO DESCONTO
VALOR LÍQUIDO
DATA
Nº
VALOR (R$)
(5,5%)
228.142,61
12.547,84
215.594,77
61.543,69
3.384,90
58.158,79 24/1/2006 17
251.203,00
239.609,21
13.178,51
226.430,70 24/1/2006 13
283.061,05
59.926,20
3.295,94
56.630,26
248.732,26
13.680,27
235.051,99 2/3/2006
455
305.330,49
74.368,78
4.090,28
70.278,50
211.575,52
11.636,65
199.938,87 28/3/2006 687
261.984,09
65.656,32
3.611,10
62.045,22
245.055,51
13.478,05
231.577,46 16/5/2006 1095
296.414,30
68.610,41
3.773,57
64.836,84
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abr/06

679
680/681
687
697/698
699/700

10/5/2006
10/5/2006
1/6/2006
12/6/2006
12/6/2006

241.003,68
54.977,54
137.652,44
36.909,32
32.472,97

13.255,20
3.023,76
7.570,88
2.030,01
1.786,01

709/710
720/722
732/733/734

17/7/2006
7/8/2006
12/9/2006

66.247,10
80.773,30
83.443,83

3.643,53
3.673,59
4.588,99

set/06

742/3/4

10/10/06

80.858,41

4.447,21

out/06

754/5/6

13/11/06

99.216,40

5.456,90

nov/06
762/3/4
dez/06
765
TOTAL GERAL

12/12/06
15/12/06

94.394,94
47.605,84
2.558.776,28

5.191,72
2.618,28
139.963,19

01 a 16 de
maio/06
17 a 31
maio/06
jun/06
jul/06
ago/06

*Desconto referente ao art. 5º, c,III do Decreto nº 1.288/04.
2.3.1.1 Despesas realizadas sem cobertura contratual
Base Legal: Inobservância ao art. 60, parágrafo único da Lei
nº 8.666/93
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
Ausência de termo contratual para as despesas com fornecimento de alimentação e de produtos do lactário e dietas, totalizando
R$ 2.395.492,70 (QUADRO XVI). As referidas despesas foram
classificadas no elemento de despesa 339093 - indenização.
Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Anexo, cópia da CI Nº 32/SESA/GS – Circular, de 13 de abril de
2004, conforme informa:
Considerando que existem contratos, que por natureza dos
serviços, não podem sofrer solução de continuidade, como por
exemplo, alimentação, serviços médicos, gases hospitalares e
outros, ou seja, aqueles serviços cuja suspensão implicaria em
paralisação do atendimento direto ao paciente, gerando risco
de vida, devem ser pagos por indenização se houver por algum
motivo algum período sem cobertura contratual.
Atualmente existe processo no 24994057 para pregão eletrônico de alimentação para toda a rede, que encontra-se na PGE Procuradoria Geral do Estado desde fevereiro de 2004, além de
processo emergencial no 26581515, que apresentava problemas
de documentação das empresas, ainda não finalizado por este
motivo.
Ainda, cópia do PARECER ASS/AGE No 068/2004, que trata do
pagamento de serviços médicos sem cobertura contratual, o que
entendemos com extensiva interpretação para os casos análogos.
Enquanto aguardávamos a conclusão do processo licitatório
através da SESA/IESP efetuamos o pagamento por indenização
aos serviços prestados, utilizando como base os preços praticados no Contrato anterior (n° 135/03).
Em julho de 2005 recebemos a CI/SCAF/n°063/2005, de
28/07/2005, que orienta as Unidades da rede da SESA /IESP:
Com objetivo de realizar licitação para aquisição de alimentação
para os Hospitais de sua rede própria, o IESP decidiu que cada
Unidade proceda a sua licitação.
Assim, autorizamos essa Unidade abrir processo para realização
de licitação, na modalidade de pregão Eletrônico, nos termos da
lei 8.666/93 e Decreto Estadual n° 1.178-R/2003, obedecendo o
edital e o Contrato padrão, aprovados pela PROJU.
Portanto, após recebimento da CI citada acima, demos início ao
Processo n° 30960495/05 de 29/07/05 - Objetivando a Contraprestação de Serviços e Fornecimento de Refeições Hospitalares para esta Unidade, período de 12 (doze) meses, realizado
através de Pregão Eletrônico no 2006-0001, homologado em
19/04/06 - contrato n° 255/2006 assinado em 26/04/2006 e
publicado no DIO ES em 17/05/06 (cópia em anexo).
O parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93 determina não
ser lícito ao Estado se enriquecer indevidamente às custas da
contratada, pelo que houver sido executado, ainda que não haja
cobertura contratual, além do art. 884 do código civil vedar o
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227.748,48 6/7/2006
51.953,78
130.081,56
34.879,31
30.686,96 17/8/2006
15/8/2006
62.603,57 3/8/2006
76.331,17 17/8/2006
78.854,84 5/10/2006
10/10/2006
10/10/2006
13/10/2006
76.411,20 7/11/2006
24/10/2006
93.759,50 23/11/2006
5/12/2006
89.203,22 20/12/2006
44.986,84 19/12/2006
2.418.043,83

1656

444.663,13

2104
2054
1925
2094
2598
2614
2643
2551
2893
2736
3058
3134
3362
3303

8.685,36
22.001,60
62.603,51
76.331,17
37.139,50
4.337,02
15.376,69
22.001,63
4.202,62
72.208,58
5.156,17
88.602,73
89.203,22
44.986,84
2.395.492,70

locupletamento ilícito.
Nesta esteira, Marçal Justen Filho, leciona sobre a matéria, como
vemos:
O legislador brasileiro efetivou opção clara pelas soluções compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Além de todas
as determinações atinentes à responsabilização do Estado, consagrou-se a disciplina especifica do parágrafo único do art. 59.
Daí segue que a invalidação, por nulidade absoluta, de qualquer
ajuste de vontades entre a Administração e o particular gerará
efeitos retroativos, mas isso não significará o puro e simples
desfazimento dos atos. Será imperioso produzir a compensação
patrimonial para o particular, sendo-lhe garantido o direito de
haver tudo aquilo que pelo ajuste lhe fora assegurado e, ainda
mais, a indenização por todos os prejuízos que tiver sofrido.
Dessa forma também vêm entendendo o Supremo Tribunal de
Justiça, através de seu Relator Ministro Francisco Falcão, senão
vejamos:
Administrativo - Contrato Administrativo - Nulidade - Pagamento
pelas obras realizadas - Art. 59, da lei 8.666/91 A existência de
nulidade contratual, em face da alteração de contrato, que no
mesmo campo de atuação, ou seja, obras em vias públicas, modifica o objeto originalmente pactuado, não mitiga a necessidade
de pagamento pelas obras efetivamente realizadas. A devolução
da diferença havida entre o valor da obra licitada e da obra realizada daria causa ao enriquecimento ilícito da administração,
porquanto restariam serviços realizados sem a devida contraprestação financeira, máxime, ao se frisar que o recorrente não
deu causa à nulidade.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também se manifestou
sobre o tema, como relatado:
Direito Administrativo - Licitação - Salvo se causado por ato voluntário do particular, a ilicitude no procedimento de licitação,
mesmo que conduza à nulidade do contrato administrativo, não
exime o ente público de honrar suas dividas, sob pena de enriquecimento sem causa, que configuraria proveito da própria
torpeza, contrário ao dever de boa-fé inerente ao principio da
moralidade administrativa e ao mandamento expresso contido
no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93.
Diante da análise dos julgados acima, observa-se que, ainda nas
situações de nulidade contratual, ou nas de execução de serviço sem a correspondente cobertura contratual, semelhante a
situação em tela, caberá a remuneração do contratado, a titulo
indenizatório, por parte do Estado, em respeito ao principio da
vedação do locupletamento indevido.
Face ao acima exposto, a partir de 17/05/06 a situação foi regularizada, deixando este serviço de ser pago por indenização.
Análise
A ITI apontou ausência de termo contratual para as despesas
com fornecimento de alimentação e de produtos do lactário e
dietas.
A defesa citou a CI Nº 32/SESA/GS – Circular, de 13 de abril de
2004, bem como o PARECER ASS/AGE No 068/2004, no sentido
de que despesas como as com alimentação, por não poderem
sofrer solução de continuidade, poderiam ser pagas por indenização, mesmo sem cobertura contratual.
Alegou ainda que, após o recebimento da CI/SCAF/n°063/2005,
de 28/07/2005, determinando que cada unidade da SESA/IESP
realizasse procedimento de licitação para fornecimento de ali-
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mentação, o HDS deu início a processo objetivando a contraprestação de serviços e fornecimento de refeições hospitalares,
através do “Pregão Eletrônico nº 2006-0001, homologado em
19/04/06 – contrato nº 255/2006 assinado em 26/04/2006 e
publicado no DIO ES em 17/05/06”.
Ademais, a defesa trouxe entendimentos doutrinário e jurisprudencial para justificar que, mesmo em casos de nulidade ou falta de cobertura contratual, caberia indenização pelos serviços
prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Por fim, esclareceu que, a partir de 17/05/06, a situação foi
regularizada, deixando o serviço de ser pago por indenização.
A defesa admite, pois, que houve realização de despesas sem
cobertura contratual. A indenização devida pelos serviços prestados ou gêneros adquiridos sem cobertura contratual é outra
questão, que não afasta a configuração da irregularidade pela
ausência de contrato. Nos termos do caput do art. 62 da Lei nº
8.666/93, o instrumento contratual é obrigatório para o caso
aqui tratado.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade.
Ressalta-se que, conforme demonstrado no Quadro XIX acima, foram realizadas aquisições de materiais após 06/06/2006,
mantendo-se, portanto, a irregularidade no tocante às mesmas.
2.3.1.2 Inobservância ao princípio da economicidade na
aquisição de produtos para o lactário e dietas
Base Legal: Inobservância ao princípio da economicidade
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
Através das Notas Fiscais emitidas pela PRUDENTE constatouse a cobrança de “taxa” de 20% sobre o valor dos produtos de
lactário e dietas, onerando a Administração, que, ao efetuar pagamento de “taxa” acabou por adquirir os referidos produtos por
preço superior ao de mercado. Do total pago de R$ 893.461,15,
R$ 159.163,59 refere-se à taxa de administração.
Obs.: Na Nota fiscal nº 765, foi cobrado 25% de taxa administrativa.
Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Os produtos para lactário (fórmulas e não lácteas) e dietas enterais referem-se à alimentação para nossos pacientes, pois somos
referência Estadual em Gestação de Alto Risco/UTIN, CTI e CTQ,
assim, o serviço não poderia sofrer interrupções, pois colocaria
em risco o tratamento dos pacientes.
No período analisado, o fornecimento de gêneros alimentícios
destinado ao lactário do Hospital Dr. Dório Silva era realizado
pela empresa de Contraprestação de Serviço e Fornecimento de
Refeições, tendo como base os preços praticados no Contrato
anterior (no 135/03), de acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA:
DAS OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA: XXVIII
Fornecer fórmulas lácteas e não-lácteas dietas enterais preparadas dentro das técnicas e identificação adotadas pelo Setor de
nutrição e distribuí-Ias aos diversos setores do hospital, acondicionado em recipientes próprios, nas quantidades previstas para
cada horário, de acordo com a prescrição médica.
Para corrigir a irregularidade, processos em separados foram iniciados no ano de 2005, sendo eles:
Processo n° 30960495/05 de 29/07/05 - Objeto: Contraprestação de Serviço e Fornecimento de Refeições Hospitalares,
com operação de cozinha industrial hospitalar, distribuição de
alimentação para pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários, assim como a higienização da cozinha e refeitório do
HDS, período de 12 (doze) meses, realizado através do Pregão
Eletrônico 2006-0001, homologado em 19/04/06 - contrato no
255/2006 assinado em 26/04/2006 e publicado no DIO ES em
17/05/06 (cópia em anexo).
Processo nº 789/05 de 24/10/05 – Objeto: Aquisição de
Material de Consumo (nutrição oral e enteral) para esta unidade,
período de 12 (doze) meses, entrega programada mensal, realizado através do Pregão Eletrônico nº 2006-0015, homologado
em 19/06/06 – Contratos nºs 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470 e 471, assinados em 23/06/2006 e publicados no DIO
ES em 26/10/06 (cópia em anexo).
Portanto, a partir da publicação dos contratos citados acima a
situação foi regularizada, pois a Administração realizou procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para o
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Lactário, independente de refeições para pacientes, servidores e
acompanhantes, o que excluiu a cobrança de “taxa” dos gêneros
alimentícios.
Análise
A ITI apontou a “cobrança de “taxa” de 20% sobre o valor dos
produtos de lactário e dietas, onerando a Administração, que,
ao efetuar pagamento de “taxa” acabou por adquirir os referidos
produtos por preço superior ao de mercado. Do total pago de R$
893.461,15, R$ 159.163,59 referiram-se à taxa de administração”. Observou ainda que, na Nota fiscal nº 765, foi cobrado
25% de taxa administrativa.
A defesa alegou que “o serviço não poderia sofrer interrupções,
pois colocaria em risco o tratamento dos pacientes”, expondo
que o fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao lactário
do HDS era realizado pela empresa de Contraprestação de Serviço e Fornecimento de Refeições, tendo como base os preços
praticados no Contrato anterior, de nº 135/03 (fls. 1761-1769),
e que a previsão contratual para o fornecimento estaria na cláusula segunda, inc. XXVIII.
Argumentou ainda a defesa que a situação foi regularizada no
exercício de 2006, pois a Administração realizou procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para o Lactário (Pregão Eletrônico nº 2006-0015 - contratos publicados
em 26/10/06), independentemente de refeições para pacientes,
servidores e acompanhantes (Pregão Eletrônico nº 2006-0001 contrato publicado em 17/05/06), o que excluiu a cobrança de
“taxa” dos gêneros alimentícios.
Ao falar sobre economicidade, que tem previsão no caput do art.
70 da Constituição Federal, leciona Valdecir Pascoal, que:
além do cumprimento formal das leis, a fiscalização, no atinente à execução das despesas, deverá observar se o gasto público se concretizou de forma menos custosa para a Administração. Deverá observar se os preços dos produtos adquiridos pela
Administração estão dentro do preço de mercado. Em caso de
aplicação antieconômica dos recursos públicos (preço de aquisição > preço de mercado), aplicação que causa dano (prejuízo)
ao erário, independentemente de a Administração ter realizado
processo licitatório, cabe aos órgãos de controle identificar a
responsabilidade e determinar as medidas para ressarcimento
do prejuízo (Direito financeiro e controle externo. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 138)
Assim, as contratações pelo Poder Público devem ser feitas da
forma menos custosa aos cofres públicos, não ultrapassando os
preços de mercado.
Ademais, observa-se que, mesmo no contrato nº 135/2003, não
mais vigente em 2006, que previa o fornecimento de fórmulas
lácteas e não-lácteas, dietas enterais etc (cláusula segunda –
obrigações da contratada – XXVIII), não havia previsão contratual de cobrança de taxa administrativa. A defesa, por sua
vez, não trouxe qualquer argumento para justificar a cobrança,
por parte do fornecedor, de referida taxa administrativa, o que
demonstra que seu pagamento foi antieconômico à Administração. Assim, a cobrança e pagamento da taxa administrativa (fls.
1167-1199) há de se considerar como irregular, por sua antieconomicidade e por não ter sido pactuada, tendo o HDS pago
indevidamente o valor de R$ 159.163,59.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade,
com o devido ressarcimento ao erário do valor de R$ 159.163,59
(cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e
cinquenta e nove centavos), equivalentes a 94.079,44 VRTE.
2.3.1.3 Ausência de comprovação da opção pelo regime
especial previsto no art. 530-B do RICMS
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
No exercício de 2006 a PRUDENTE continuou concedendo ao HDS
desconto no percentual de 5,5% do total bruto das notas fiscais,
com base nas disposições do art. 530-B do RICMS e do Decreto
nº 1288- R/04, totalizando R$ 140.732,70. No entanto, se tivesse sido utilizada a alíquota de 17%, o valor do desconto a ser
concedido seria de R$ 434.991,97, portanto há indícios de que a
empresa continua concedendo desconto a menor no valor de R$
294.259,27, conforme demonstrado a seguir:
QUADRO XX - DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS DETECTADAS NAS NOTAS FISCAIS
DA PRUDENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE
ICMS
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MÊS
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
01 a 16/05
17 a 31/05
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
TOTAL

NOTA
FISCAL
613
621/622
638
639/640
646
647/648/649
658
659/660
671
672/673/674
679
680/681
687
697/698
699/700
709/710
720/722
732/733/734
742/3/4
754/5/6
762/3/4
765

DATA
1/12/2005
9/12/2005
10/1/2006
10/1/2006
7/2/2006
8/2/2006
3/3/2006
3/3/2006
10/4/2006
10/4/2006
10/5/2006
10/5/2006
1/6/2006
12/6/2006
12/6/2006
17/7/2006
7/8/2006
12/9/2006
10/10/2006
13/11/2006
12/12/2006
15/12/2006

VALOR BRUTO
228.142,61
61.543,69
239.609,21
59.926,20
248.732,26
74.368,78
211.575,52
65.656,32
245.055,51
68.610,41
241.003,68
54.977,54
137.652,44
36.909,32
32.472,97
66.247,10
80.773,30
83.443,83
80.858,41
99.216,40
94.394,94
47.605,84
2.558.776,28

Não consta dos autos comprovante de que a empresa tenha
optado pelo regime especial previsto no artigo 530-B do RICMS.
Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Encaminhamos em anexo, cópia da DECLARAÇÃO DE OPÇÃO da
empresa Prudente Refeições Ltda, conforme dispõe o Decreto
nº 1.251-R de 10 de dezembro de 2003, onde comunica já ter
efetuado a mesma opção no Livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, protocolado em
13/01/04 na Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo
– Subsecretaria da Receita – Agência da Serra-ES.
Análise
A ITI apontou que a empresa Prudente Refeições Ltda continuou concedendo ao HDS desconto no percentual de 5,5% do
total bruto das notas fiscais, com base nas disposições do art.
530-B do RICMS e do Decreto nº 1288- R/04, não havendo
comprovante nos autos de que a empresa tivesse optado pelo
regime especial previsto no artigo 530-B do RICMS, levantando indícios de que a empresa estaria concedendo desconto a
menor.
A defesa, por sua vez, juntou cópia de DECLARAÇÃO DE OPÇÃO
da empresa Prudente Refeições Ltda (fl. 1784), nos termos do
Decreto nº 1.251-R, de 10 dezembro de 2003, protocolada em
13/01/04 na Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo
– Subsecretaria da Receita – Agência da Serra-ES.
O Decreto nº 1.251-R, de 10/12/2003 (fl. 1785), incluiu o art.
530-B ao RICMS-ES, dispondo que “os estabelecimentos de
bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, não enquadrados no regime de que trata o
art. 145, poderão optar pela aplicação do percentual de cinco
inteiros e cinco décimos por cento sobre a receita tributária,
em substituição ao regime ordinário de apuração”. A alínea b
do inciso IV do art. 530-B previu que o contribuinte que optasse pelo benefício deveria comunicar a opção, à Gerência
Fiscal, por intermédio da Agência da Receita Estadual de sua
circunscrição. O Decreto nº 1.261-R, de 29/12/2003, alterou
a redação do caput do art. 530-B do RICMS-ES, que passou a
dispor que “os estabelecimentos de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, não enNOTA
FISCAL
688
708
716
730
741
753
761

DATA
5/6/2006
7/7/2006
7/8/2006
12/9/2006
10/10/2006
13/11/2006
12/12/2006

VALOR BRUTO
87.124,99
168.434,55
174.862,07
180.336,32
168.702,27
176.167,64
172.517,39
1.128.145,23

ICMS 5,5%
(Desconto)
12.547,84
3.384,90
13.178,51
3.295,94
13.680,27
4.090,28
11.636,65
3.611,10
13.478,05
3.773,57
13.255,20
3.023,76
7.570,88
2.030,01
1.786,01
3.643,59
4.442,53
4.589,41
4.447,21
5.456,90
5.191,72
2.618,32
140.732,70

38.784,24
10.462,43
40.733,57
10.187,45
42.284,48
12.642,69
35.967,84
11.161,57
41.659,44
11.663,77
40.970,63
9.346,18
23.400,91
6.274,58
5.520,40
11.262,01
13.731,46
14.185,45
13.745,93
16.866,79
16.047,14
8.092,99
434.991,97

DIFERENÇA
26.236,40
7.077,52
27.555,06
6.891,51
28.604,21
8.552,41
24.331,18
7.550,48
28.181,38
7.890,20
27.715,42
6.322,42
15.830,03
4.244,57
3.734,39
7.618,42
9.288,93
9.596,04
9.298,72
11.409,89
10.855,42
5.474,67
294.259,27

VALOR
LIQUIDO
215.594,77
58.158,79
226.430,70
10.187,45
235.051,99
70.278,50
199.938,87
62.045,22
231.577,46
64.836,84
227.748,48
51.953,78
130.081,56
34.879,31
30.686,96
62.603,57
76.331,17
78.854,84
76.411,20
93.759,50
89203,22
44986,84
2.371.601,02

quadrados no regime de que trata o art. 145, em substituição
ao regime ordinário de apuração e recolhimento do imposto,
poderão optar pela redução da base de cálculo, de forma que a
carga tributária efetiva resulte no percentual de cinco inteiros
e cinco décimos por cento sobre a receita tributável, vedado o
aproveitamento de quaisquer créditos”.
Assim, tendo a defesa juntado cópia da DECLARAÇÃO DE OPÇÃO da empresa contratada pela alíquota de ICMS de 5,5%,
constata-se que restou afastada a suposta irregularidade
apontada na ITI.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
2.3.2 Processo nº 366/06 (Processo IESP 30960495/06)
Objeto: Contraprestação de serviço e fornecimento de refeições hospitalares, com operação de cozinha industrial hospitalar, distribuição de alimentação para pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários, assim como a higienização da
cozinha e refeitório do HDS
Origem: Pregão 1/2006
Credor: Prudente Refeições Ltda
Contrato nº 255/06 assinatura: 26/04/06 publ: 17/05/06
Valor global: R$ 2.229.960,00
Vigência : 12 meses (17/05/06 a 16/05/07)
2.3.2.1 Ausência de comprovação da opção pelo regime
especial previsto no art. 530-B do RICMS
Responsáveis:
Nélio Almeida dos Santos – Diretor Presidente do IESP
Sônia Maria Dalmolim de Souza - Diretora Geral do HDS
Auditoria
Narrou a ITI:
A equipe constatou que, da mesma forma do processo acima, o
HDS concedeu desconto no percentual de 5,5% do total bruto
das notas fiscais com base nas disposições do art. 530-B do
RICMS e do Decreto nº 1288- R/04, totalizando R$ 62.047,13.
No entanto, se tivesse sido utilizada a alíquota de 17%, o valor
do desconto a ser concedido seria de R$ 191.784,82, portanto
há indícios de que a empresa concedeu desconto a menor no
valor de R$ 129.736,70, conforme demonstrado a seguir:
QUADRO XXI - DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS DETECTADAS NAS NOTAS FISCAIS
DA PRUDENTE , QUANTO À APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS

ICMS 5,5%
DESCONTO
4.791,87
9.263,90
9.617,41
9.918,50
9.278,62
9.689,22
9.488,46
62.047,99
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ICMS 17%

ICMS 17%
14811,25
28633,87
29726,55
30657,17
28679,39
29948,50
29327,96
191784,82

DIFERENÇA
10019,37
19369,97
20109,14
20738,68
19400,76
20259,28
19839,50
129736,70

TOTAL LÍQUIDO
82.333,12
159.170,65
165.244,66
170.418,72
159.423,65
166.478,42
163.028,93
1.066.098,15
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Não consta dos autos comprovante de que a empresa tenha optado pelo regime especial previsto no artigo 530-B do RICM.
Justificativas
Quanto a este ponto, manifestou-se a defesa, in verbis:
Encaminhamos em anexo, cópia da DECLARAÇÃO DE OPÇÃO da
empresa Prudente Refeições Ltda., conforme dispõe o Decreto
nº 1.251-R de 10 de dezembro de 2003, onde comunica já ter
efetuado a mesma opção no Livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, protocolado em
13/01/04 na Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo
– Subsecretaria da Receita – Agência da Serra-ES.
Análise
De forma similar ao assunto tratado no subitem 1.3.1.3 acima,
a ITI apontou que a empresa Prudente Refeições Ltda concedeu
ao HDS desconto no percentual de 5,5% do total bruto das notas
fiscais, com base nas disposições do art. 530-B do RICMS e do
Decreto nº 1288- R/04, não havendo comprovante nos autos de
que a empresa tivesse optado pelo regime especial previsto no
artigo 530-B do RICMS, levantando indícios de que a empresa
estaria concedendo desconto a menor.
A defesa, por sua vez, juntou cópia de DECLARAÇÃO DE OPÇÃO
da empresa Prudente Refeições Ltda (fl. 1784), nos termos do
Decreto nº 1.251-R, de 10 dezembro de 2003, protocolada em
13/01/04 na Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo
– Subsecretaria da Receita – Agência da Serra-ES.
O Decreto nº 1.251-R, de 10/12/2003 (fl. 1785), incluiu o art.
530-B ao RICMS-ES, dispondo que “os estabelecimentos de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas
e similares, não enquadrados no regime de que trata o art. 145,
poderão optar pela aplicação do percentual de cinco inteiros e
cinco décimos por cento sobre a receita tributária, em substituição ao regime ordinário de apuração”. A alínea b do inciso IV do
art. 530-B previu que o contribuinte que optasse pelo benefício
deveria comunicar a opção, à Gerência Fiscal, por intermédio da
Agência da Receita Estadual de sua circunscrição. O Decreto nº
1.261-R, de 29/12/2003, alterou a redação do caput do art. 530B do RICMS-ES, que passou a dispor que “os estabelecimentos
de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares, não enquadrados no regime de que trata o
art. 145, em substituição ao regime ordinário de apuração e
recolhimento do imposto, poderão optar pela redução da base de
cálculo, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de cinco inteiros e cinco décimos por cento sobre a receita tributável, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos”.
Assim, tendo a defesa juntado cópia da DECLARAÇÃO DE OPÇÃO
da empresa contratada pela alíquota de ICMS de 5,5%, constata-se que restou afastada a suposta irregularidade apontada na
ITI.
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas quanto ao mérito, e divergindo
parcialmente do douto Órgão Ministerial apenas no tocante à
preliminar de prescrição, VOTO:
3.1 Preliminarmente, por considerar prescrita a pretensão
punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades formais apontadas nos presentes autos decorrentes
de atos praticados em data anterior a 06 de junho de 2006,
inclusive as constantes dos itens 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3,
2.2.3.4, 2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.2.7.1, 2.2.9.1, 2.2.9.2
e 2.2.9.3 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013;
3.2 Por converter, preliminarmente, os presentes autos em
tomada de contas especial, em face da existência de dano ao
erário presentificado no item 2.3.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013, no valor de R$ 159.163,59, equivalentes
a 94.079,44 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram
devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 157, inciso II da Resolução TC 261/2013 e
Termos de Citação nºs 368/2011 e 369/2011 (fls. 1501/1502);
3.3 Pela manutenção das seguintes irregularidades, todas
sob a responsabilidade dos senhores Nélio Almeida dos Santos e
Sônia Maria Dalmolim de Souza:
3.3.1 Inobservância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, competitividade e isonomia c/c ausência de licitação e fracionamento de despesas
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Base legal: Inobservância aos artigos 37, caput e XXI da CF e 2º
da Lei 8.666/93
3.3.2 Ausência de empenho prévio (itens 2.1.2, 2.2.1.1,
2.2.2.1, 2.2.3.5, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.2.6.1, 2.2.7.2 e 2.2.8.2 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013)
Base legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
3.3.3 Fragilidade do Controle
Base legal: Inobservância ao Princípio da Eficiência (Artigo 37
da CF/88)
3.3.4 Despesas realizadas sem cobertura contratual
Base Legal: Inobservância ao art. 60, parágrafo único da Lei nº
8.666/93
3.3.5 Inobservância ao princípio da economicidade na
aquisição de produtos para o lactário e dietas
Base Legal: Inobservância ao princípio da economicidade
Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário o valor
de 159.163,59 (cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), equivalentes a
94.079,44 VRTE.
3.4 Por julgar irregulares as contas dos senhores Nélio Almeida dos Santos, Diretor Presidente do IESP no exercício de
2006, e Sônia Maria Dalmolim de Souza, Diretora Geral do Hospital Dório Silva no exercício de 2006, pela prática de irregularidades presentificadas nos itens 3.3.1 a 3.3.4 deste Voto, e pelo
cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
constante do item 3.3.5, condenando-os solidariamente ao
ressarcimento ao erário no valor de R$ 159.163,59 (cento e
cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e
nove centavos), equivalentes a 94.079,44 VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3.5 Pela aplicação de multa no valor de 1.000 VRTE aos responsáveis, na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, tendo em vista que os fatos ocorreram na
vigência daquela lei.
3.6 Por determinar ao atual Diretor Geral do Hospital Doutor Dório Silva, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC
621/2012 que:
3.6.1 observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93, designando, por ato
específico, servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de
cada contrato;
3.6.2 proceda, antes de efetuar os pagamentos relativos a contratações, à correta liquidação da despesa, conforme determinam os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-523/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e dois de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, os
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
1. Preliminarmente, considerar prescrita a pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente às irregularidades formais apontadas nos presentes autos decorrentes de atos
praticados em data anterior a 06 de junho de 2006, inclusive as constantes dos itens 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4,
2.2.3.6, 2.2.3.7, 2.2.3.8, 2.2.7.1, 2.2.9.1, 2.2.9.2 e 2.2.9.3 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013;
2. Preliminarmente, converter os presentes autos em tomada de contas especial, em face da existência de dano ao erário
presentificado no item 2.3.1.2 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 6960/2013, no valor de R$ 159.163,59, equivalentes a
94.079,44 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos
moldes do artigo 157, inciso II do Regimento Interno e Termos
de Citação nºs 368/2011 e 369/2011 (fls. 1501/1502);
3. No mérito, manter as seguintes irregularidades, todas
sob a responsabilidade dos senhores Nélio Almeida dos Santos e
Sônia Maria Dalmolim de Souza:
3.1. Inobservância aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, competitividade e isonomia
c/c ausência de licitação e fracionamento de despesas
Base legal: Inobservância aos artigos 37, caput e XXI da CF e 2º
da Lei 8.666/93
3.2. Ausência de empenho prévio (itens 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.2.1,
2.2.3.5, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.2.6.1, 2.2.7.2 e 2.2.8.2 da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 6960/2013)
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Base legal: Inobservância ao art. 60 da Lei nº 4.320/64
3.3. Fragilidade do Controle
Base legal: Inobservância ao Princípio da Eficiência (Artigo 37
da CF/88)
3.4. Despesas realizadas sem cobertura contratual
Base Legal: Inobservância ao art. 60, parágrafo único da Lei nº
8.666/93
3.5. Inobservância ao princípio da economicidade na aquisição
de produtos para o lactário e dietas
Base Legal: Inobservância ao princípio da economicidade
Ressarcimento: sendo passível de devolução ao erário o valor
de 159.163,59 (cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), equivalentes a
94.079,44 VRTE.
4. Julgar irregulares as contas dos senhores Nélio Almeida
dos Santos, Diretor Presidente do IESP no exercício de 2006, e
Sônia Maria Dalmolim de Souza, Diretora Geral do Hospital Dório
Silva no exercício de 2006, pela prática de irregularidades acima
indicadas, e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, condenando-os solidariamente ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 159.163,59 (cento e
cinquenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e
nove centavos), equivalentes a 94.079,44 VRTE, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
5. Aplicar multa no valor de 1.000 VRTE aos responsáveis,
na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, tendo em vista que os fatos ocorreram na vigência
daquela lei;
6. Determinar ao atual Diretor Geral do Hospital Doutor Dório
Silva, com amparo no inciso III, do artigo 57 da LC 621/2012
que:
6.1. Observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93, designando, por ato
específico, servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de
cada contrato;
6.2. Proceda, antes de efetuar os pagamentos relativos a contratações, à correta liquidação da despesa, conforme determinam os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64;
7. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos
termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-766/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2463/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - DENÚNCIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
DENUNCIANTE - ARLAN DE JESUS RIBEIRO
DENUNCIADO - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
ADVOGADO - KAYO ALVES RIBEIRO (OAB/ES Nº 11026)
EMENTA: DENÚNCIA – 1) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – 2) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 3) CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO –
MULTA – 4) DETERMINAÇÕES – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
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ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia formulada pelo Sr. Arlan
de Jesus Ribeiro, acerca de supostas irregularidades relativas
a pagamento de juros e multa no recolhimento de contribuição previdenciárias em atraso no Município de Pinheiros, sob a
responsabilidade do então Prefeito Municipal, Sr. Antônio Carlos
Machado.
Em razão dos fatos narrados no Relatório de Solicitação de Informações RS-I nº 4/2013 (fls. 09/10) e do Parecer, de folhas
14/16, do Ministério Público Especial de Contas, este Relator,
através da Decisão Monocrática Preliminar nº 363/2013 (fls.
18/19), determinou a notificação do responsável no sentido de
que apresentasse esclarecimentos e documentos.
O gestor foi notificado (fl. 22), através do Termo de Notificação
nº 0645/2013 (fl. 20), requerendo a prorrogação do prazo por
mais 10 (dez) dias, tendo seu pedido sido deferido, através da
Decisão Monocrática Preliminar nº 514/2013 (fls. 31/32), sendo
expedido o Termo de Notificação nº 1029/2013 (fl. 33).
Na sequência dos atos e fatos, o gestor apresentou documentação que fora acostada, às folhas 38/244, sendo analisada pela
4ª Secretaria de Controle Externo que, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar nº 337/2013 (fls. 247/263), sugeriu,
preliminarmente, a conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, bem como pela realização de citação.
Ato contínuo, o então Conselheiro em Substituição, Dr. João Luiz
Cotta Lovatti, nos termos do voto, de folhas 265/268, não acolheu a sugestão da área técnica quanto à conversão dos autos
em Tomada de Contas Especial, acompanhando-a somente quanto à citação do gestor, sendo acompanhado pelo Plenário deste
Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão TC nº 5675/2013
e Decisão Preliminar de Citação nº 093/2013 (fl. 270).
O gestor foi citado (fl. 272), através do Termo de Citação nº
2264/2013 (fl. 271), requerendo à folha 280, a prorrogação do
prazo, tendo seu pedido sido deferido, nos termos da Decisão
Monocrática Preliminar nº 340/2014 (fls. 282/283) para que, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentasse justificativas, sendo expedido o Termo de Notificação nº 537/2014 (fl. 285).
O Sr. Antônio Carlos Machado apresentou razões de defesa, às
folhas 287/302, sendo analisada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva nº 4938/2014 (fls. 289/298), opinou pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente denúncia, em razão da
irregularidade constante do item 2.1 (Pagamento de juros e
multas decorrentes do recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias, pelo município); preliminarmente, pela
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, em
razão da existência de dano ao erário presentificado no item
2.1, no valor de R$ 167.840,19 (cento e sessenta e sete mil,
oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos), equivalentes
a 74.301,73 VRTE’s; pela rejeição das razões de justificativas e pela irregularidade das contas do Sr. Antônio Carlos Machado, em razão da irregularidade disposta no item 2.2,
condenando-o ao ressarcimento do referido valor de dano ao
erário, com aplicação de multa pecuniária.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador,
Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de folhas 301/302,
acompanhou o entendimento da área técnica, opinando no
mesmo sentido.
Na 14ª Sessão Ordinária, em 06/05/2015, foi realizada defesa
oral pelo interessado, através de seu patrono, Dr. Kayo Alves
Ribeiro, sendo acostada às folhas 312/316 e 321/325 as Notas
Taquigráficas e documentos.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela
procedência parcial da presente denúncia, em razão da irregularidade constante do item 2.1 (Pagamento de juros e multas
decorrentes do recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias, pelo município); preliminarmente, pela conversão
dos autos em Tomada de Contas Especial, em razão da existência de dano ao erário, no valor de R$ 167.840,19 (cento
e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove
centavos), equivalentes a 74.301,73 VRTE’s; pela rejeição das
razões de justificativas e pela irregularidade das contas do Sr.
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Antônio Carlos Machado, em razão da irregularidade disposta no
item 2.1, condenando-o ao ressarcimento do referido valor do
dano ao erário, com aplicação de multa pecuniária, no que fora
acompanhado pelo Representante do Parquet de Contas.
Neste sentido, transcrevo o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 4938/2014 (fls.
289/298), que assim manifestou conclusivamente, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1 Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente denúncia, tendo em vista o
reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1. Pagamento de juros e multas decorrentes do recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias,
pelo município (item 2.1 desta ITC).
Base Legal: Inobservância ao disposto nos artigos 15, I, e 30,
da Lei 8.212/91, art. 216, I, “a” e “b” do Decreto nº 3.048/99,
art. 10, X e 11, II, da Lei nº 8.429/92.
Responsável: Antônio Carlos Machado - Prefeito Municipal
Ressarcimento: no valor total de R$ 167.840,19 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos) equivalentes a 74.301,73 VRTE.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso
IV, da Res. TC nº 261/13, conclui-se opinando por/pela:
3.2.1 Preliminarmente, a conversão dos presentes autos
em Tomada de Contas Especial em face da existência de
dano ao erário, presentificado no item 2.1 desta ITC no
valor de R$ 167.840,19 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos) equivalente
a 74.301,73 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar n° 621/2012, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de
ressarcimento, conforme artigo 157, inciso II, da Resolução TCE nº 261/2013 e Termos de Citação n° 2264/13, fl.
271.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Machado, Prefeito
Municipal de Pinheiros no exercício de 2012, em razão da
irregularidade disposta no item 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar nº 621/2012, no valor de R$ 167.840,19
(cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e
dezenove centavos) equivalente a 74.301,73 VRTE.
3.2.3 Sugerir a aplicação de multa ao Sr. Antônio Carlos
Machado, em razão da irregularidade disposta no item 2.1
desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo
87, IV da LC nº 621/12 e na forma do artigo 135, inciso
III, da Lei Complementar nº 621/12.
3.2.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao signatário
da representação do teor da decisão final a ser proferida.
3.3 Por fim, sugere-se que a comunicação dos atos processuais vindouros seja dirigida ao advogado do senhor
Antônio Carlos Machado, Dr. Kayo Alves Ribeiro (OAB-ES
11.026), inclusive o teor da decisão a ser proferida, em
conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC
nº 261/2013 (RITCEES). – grifei e negritei
Por seu turno o douto Representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer, de fls. 301/302, acompanhou na íntegra o
entendimento da área técnica.
Antes de adentrar ao mérito da irregularidade suscitada, passo
a tecer considerações acerca da documentação constantes dos
autos, acostada às folhas 312/316 e 321/325, oriunda da sustentação oral realizada na 14ª Sessão Ordinária.
No que se refere aos documentos acostados aos autos, verifico
que se trata de cópia da Lei nº 1171/2013 que autorizou a redução de gastos com pessoal, no caso de cargos comissionados,
além de cópia da Portaria nº 124/2012 que dispõe sobre a exoneração dos servidores em cargo comissionados, sendo que este
fato já havia sido justificado pelo gestor anteriormente, ou seja,
quando da apresentação de suas alegações de defesa constantes
das folhas 287/302.
Assim sendo, entendo que o interessado, por seu patrono, em
sede de defesa oral, não trouxe aos autos fatos que modifiquem
o delineamento fático e jurídico constante dos autos, razão pela
qual o processo se encontra devidamente instruído e maduro
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para o julgamento respectivo.
Deste modo, passo a análise do mérito da irregularidade mantida pelo corpo técnico e o douto Representante do Parquet de
Contas, qual seja:
1) PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DECORRENTES DO
RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PELO MUNICÍPIO (ITEM 2.1 DA ITC Nº
4938/2014)
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva nº 4938/2014,
traz os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: “o
princípio geral da ação do controle tem como supedâneo a responsabilização de todo aquele que provoque redução do patrimônio público de forma ilícita, de que resulta a obrigação de
ressarcimento, ou seja, a restituição do erário ao status quo
ante, de molde a anular os efeitos da ação ilícita”.
Argumenta à subscritora, que “ocorre dano ao erário quando há
redução do patrimônio público decorrente de ato ilícito, o que
obriga o ressarcimento. Assim, diante das afirmações trazidas
na Instrução Técnica Inicial, é inegável a existência de dano
ao erário, tendo em vista os gastos realizados à conta dos
cofres públicos para arcar com multas e juros decorrentes do descumprimento da obrigação legal de recolher as
contribuições previdenciárias dos servidores municipais”.
Aduz a subscritora, que “mesmo que o Defendente tivesse demonstrado documentalmente a insuficiência de recursos, entende-se que esta situação apenas estaria apta a demonstrar a falta
de controle interno, haja vista que diante da insuficiência de
recursos deveria a Administração envidar esforços que possibilitassem o cumprimento de suas obrigações previdenciárias,
evitando a incidência de multas e juros decorrentes do atraso”.
Em sua defesa, o gestor alega “que o não pagamento das contribuições previdenciárias deveu-se única e exclusivamente em
razão da ausência de recursos, não existindo dolo ou má-fé em
sua conduta”.
Argui o gestor, em seu favor, os ensinamentos do Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ao afirmar que: “o princípio geral
da ação do controle tem como supedâneo a responsabilização de
todo aquele que provoque redução do patrimônio público de forma ilícita, de que resulta a obrigação de ressarcimento, ou seja,
a restituição do erário ao status quo ante, de molde a anular os
efeitos da ação ilícita”.
Assim sendo, contrapondo os elementos constantes dos autos,
verifico que o dano ao erário no valor de R$ 167.840,19, equivalentes a 74.301,74 VRTE’s, se refere a pagamentos das contribuições previdenciárias em atraso, fato este pelo qual
o gestor fora especificamente citado, como se vê da Decisão
TC nº 5675/2013 desta Corte de Contas.
Verifico, ainda, no que se referem às argumentações trazidas pelos responsáveis que, não obstante as dificuldades encontradas
pelo jurisdicionado para efetuar os pagamentos das contribuições previdenciárias, entendo que não foram coligidos elementos suficientes para elidir a sobredita irregularidade.
Ademais, entendo que as contribuições previdenciárias são obrigações previsíveis, tendo o gestor público consciência de sua
obrigação em recolhê-las mensalmente, devendo haver o planejamento respectivo, um dos pilares da Lei de Responsabilidade
Fiscal, utilizando-se dos instrumentos de planejamento: Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
e Plano Plurianual – PPA, motivo pelo qual acompanho o entendimento da área técnica e do douto Representante do Parquet de
Contas e mantenho a presente irregularidade.
Por todo o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas, assim delibere:
1) Converta os presentes autos em Tomada de Contas Especial, em face da existência de dano ao erário, constante do item
1 desta decisão (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva nº
4938/2014);
2) Rejeite as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal de Pinheiros, no
exercício de 2012, em razão da irregularidade disposta no item
1 desta decisão (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva nº
4938/2014);
3) Julgue irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Machado,
Prefeito Municipal de Pinheiros, no exercício de 2012, nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
imputando-lhe o ressarcimento, no valor de R$ 167.840,19
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(cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e
dezenove centavos) equivalentes a 74.301,73 VRTE’s, bem
como aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), na forma do artigo 135, inciso III, da Lei Complementar nº 621/12;
VOTO, também, no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas expeça DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, a fim de que envide esforços para que
as obrigações legais relativas ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, relativas à cota patronal e de segurados se dê
nos vencimentos respectivos, na forma da legislação de regência.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se
os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da presente decisão, em face da imputação de ressarcimento e da multa aplicada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2463/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dez de junho de dois mil e quinze, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo
Sr. Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal de Pinheiros, no
exercício de 2012, em razão da irregularidade disposta no item
1 do voto do Relator (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 4938/2014);
2. Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, em face da existência de dano ao erário, constante do
item 1 supracitado (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva nº
4938/2014);
3. Julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Machado,
Prefeito Municipal de Pinheiros, no exercício de 2012, nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
imputando-lhe o ressarcimento no valor de R$ 167.840,19
(cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos) equivalentes a 74.301,73 VRTE’s, bem como
aplicando-lhe multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), na forma do artigo 135, inciso III, da Lei Complementar nº 621/12;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Pinheiros que envide esforços para que as obrigações legais relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas
à cota patronal e de segurados, se dê nos vencimentos respectivos, na forma da legislação de regência;
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
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, 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, 10 de junho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-915/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2394/2010
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - JOSÉ CHIERICI FILHO
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE
2009 – 1) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO SR.
JOSÉ CHIERICI FILHO QUANTO AO ITEM 2.3.2 DA ITC –
2) AFASTAR IREGULARIDADES QUANTO AOS ITENS 2.1,
2.2, 2.3, 2.5 E 2.6 DA ITC – 3) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO SR. JOSÉ CHIERICI FILHO QUANTO AOS
ITENS 2.4 E 2.7 DA ITC – 4) IRREGULARES OS ATOS DE
GESTÃO DO SR. JOSÉ CHIERICI FILHO – 5) RECOMENDAÇÕES – 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Apiacá, referente ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade do Sr. José Chierici Filho (Prefeito Municipal).
Com base no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 94/2010
(fls. 08/33), a 4ª Controladoria Técnica, emitiu a Instrução Técnica Inicial ITI nº 814/2011, de fls. 466/486, na qual sugeriu a
citação do agente responsável em epígrafe, no sentido de que
apresentasse as justificativas que julgasse pertinentes quanto às
possíveis irregularidades apontadas.
Em razão dos fatos narrados no Relatório de Auditoria Ordinária
RA-O nº 94/2010 (fls. 08/33), e na Instrução Técnica Inicial ITI
nº 814/2011, este Relator votou pela realização de citação do
agente responsável em epígrafe para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse justificativas e/ou razões de defesa, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme Decisão Preliminar TC nº 0594/2011 (fl. 208).
O gestor foi citado, através do Termo de Citação nº 1044/11
(fl. 495), apresentando justificativas que fora juntada às folhas
500/509.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1403/2013 (fls. 513/540), opinou pela manutenção das irregularidades constantes nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7; pela conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, relativa a irregularidade constante do item 2.6,
em razão da existência de dano ao erário no valor de 6.227,29
VRTE’s; pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas quanto ao item 2.3.2; pela rejeição das razões de justificativas apresentadas constantes dos itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2,
2.3.1, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, com sugestão de aplicação de
multa pecuniária; pelo julgamento das contas em apreço como
irregulares, devido as irregularidades constantes nos itens 2.1,
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4, 2.5 e 2.7, e por grave infração à norma
legal presentificado nos itens 2.1, 2.2.2, 2.3 e 2.5, bem como
por dano injustificado ao erário presentificado no item 2.6; pela
condenação do gestor ao ressarcimento ao erário de 6.227,29
VRTE’s; pela expedição de recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, opinou
no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela manutenção das irregularidades constantes nos itens 3.1.1, 3.1.2,
3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e
3.1.7; pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial,
relativa à irregularidade constante do item 2.6, em razão da
existência de dano ao erário no valor de 6.227,29 VRTE’s.
Opinou, ainda, pelo acolhimento das razões de justificativas
apresentadas quanto ao item 2.3.2; pela rejeição das razões
de justificativas apresentadas constantes dos itens 2.1, 2.2.1,
2.2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, com sugestão de aplicação de multa pecuniária; pelo julgamento das contas em apreço
como irregulares, devido as irregularidades constantes nos itens
2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4, 2.5 e 2.7, e por grave infração à
norma legal indicados nos itens 2.1, 2.2.2, 2.3 e 2.5, bem como
por dano injustificado ao erário presentificado no item 2.6; pela
condenação do gestor ao ressarcimento ao erário de 6.227,29
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VRTE’s; pela expedição de recomendações, sendo acompanhada
pelo douto Representante do Parquet de Contas.
Nesse sentindo, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 1403/2013
(fls. 513/540), verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO nº
94/2010 na Prefeitura Municipal Apiacá, relativo ao exercício de 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução
Técnica Conclusiva:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e impressoras (Item 2.1 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2 desta ITC).
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC).
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC).
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC).
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.4 Terceirização de mão de obra para desempenhar atividades atribuídas a servidores da Administração Pública
(Item 2.4 desta ITC).
Base legal: Infringência ao inciso II, do artigo 37 c/c com o
Princípio da Eficiência e o princípio da economicidade previsto no
art. 70 todos da Constituição Federal.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC).
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.6 Contratação de Empresa para organizar evento de
cunho religioso (Item 6 da ITI nº 814/2011).
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 19, inciso I da
Constituição Federal.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.7 Redução de remuneração do subsídio dos agentes
políticos e dos valores das gratificações dos cargos em comissão e funções de confiança com base em instrumento
legal inadequado (Item 2.7 desta ITC).
Base legal: Inobservância ao Princípio da Legalidade e artigo
37, inciso X da Constituição Federal.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.2 Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado no item 2.6, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) equivalente a 6.227,29 VRTE, na forma do artigo 57,
inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012, ressaltando que os
responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE
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nº 182/2002 e Termo de Citação nº 1044/2011, fl. 495.
3.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da
Res. TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.2. Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade do senhor José Chierici Filho pelo item 2.3.2
desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.2.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4,
2.5, 2.6 e 2.7 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa pecuniária ao responsável com
amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II e
III da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
3.2.5. Julgar irregulares as contas do senhor José Chierici
Filho – Prefeito Municipal de Apiacá no exercício de 2009 por
prática de ato ilegal presentificado nos itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2,
2.3.1, 2.4, 2.5 e 2.7; por grave infração à norma legal presentificado nos itens 2.1, 2.2.2, 2.3 e 2.5; e por dano injustificado
ao erário presentificado no item 2.6, tendo por base o disposto
no art. 84, inciso III, alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘e’ da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
3.2.6 Condenar o responsável senhor José Chierici Filho, pela
irregularidade constante no item 2.6, ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) equivalentes a
6.227,29 VRTE;
3.4 Sugere-se ao Plenário desta Corte de Contas que Recomende, ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com
base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
621/2012, que:
3.4.1 Nas próximas contratações, seja realizada a publicação resumida do contrato e dos seus aditivos, de forma
tempestiva, cumprindo o disposto no art. 61, parágrafo
único, da Lei Federal nº 8.666/93.
3.4.2 Complemente, da forma que entender, o quadro funcional do Município por meio de concurso público, criando novos cargos no caso de não se encontrarem outros
vagos, visando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, descritos no
artigo 37, caput, da Constituição Federal. – grifei e negritei
Por seu turno, o douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou o posicionamento da área técnica na íntegra, tendo
assim se manifestado, litteris:
[...]
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja convertido o feito em Tomada de Contas Especial, julgando-a IRREGULAR, tudo conforme os arts. 57,
inciso IV, e 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da LC nº
621/2012;
2 – seja condenado o Sr. JOSÉ CHIERICI FILHO a ressarcir
ao erário municipal o montante de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), equivalentes a 6.227,29 VRTE, aplicando-lhe multa
proporcional ao dano, nos termos do art. 87, inciso V c/c
art. 134 da LC nº 621/12 e art. 386 da Resolução TC n.
621/13, em decorrência do prejuízo descrito no item 6 da
ITI nº 814/2011;
3 – seja cominada multa pecuniária ao Sr. JOSÉ CHIERICI
FILHO, com espeque no art. 87, inciso IV c/c 135, inciso II
da LC nº 621/12 e art. 382 da Resolução TC nº 261/13; e,
4 – nos termos do art. 87, VI, da LC nº 621/12 sejam expedidas as recomendações (rectius: determinações) sugeridas pelo NEC à fl. 540. - grifei e negritei
Assim sendo, no que se refere às irregularidades elencadas da
sobredita Instrução Técnica Conclusiva, relativas aos itens 2.1,
2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 2.5, entendo que assiste razão a área técnica, tendo sido acompanhada pelo douto
Representante do Parquet de Contas.
No que se refere à irregularidade, relativa ao item 2.6 (Contratação de empresa para organizar evento de cunho religioso), o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva suscita a afronta à
Carta Magna, vejamos:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei, a colaboração de interesse público; grifei
e negritei
O gestor, em sua defesa, argumentou que o evento realizado
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está amparado pela Lei Municipal, constante inclusive do calendário oficial do município, não tendo o mesmo cunho de subvenção a culto ou religião, mas de incentivar o turismo religioso e a
economia local.
Da análise dos autos, vejo que se trata de situação devidamente
autorizada pelo Poder Legislativo, conforme indicação do corpo
técnico e do gestor, não se prestando, neste particular, a subvencionar culto religioso.
Obviamente seria indevida a destinação dessas verbas a atividades religiosas em sentido estrito, uma vez que a Constituição
da República proíbe aos entes federativos a subvenção de cultos
religiosos ou igrejas, o que violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade.
Há de se entender como atividades religiosas em sentido estrito
os cultos espirituais, as solenidades religiosas, ou as construções e ampliações de igrejas e santuários, distinguindo-se daquelas que, ainda que movidas por crenças ou ideais religiosos,
possuam nítido caráter assistencial, altruístico e beneficente,
dotadas de interesse público, em razão da ressalva constante
do art. 19, “colaboração de interesse público”.
Ressalta-se que a referida lei fora criada pelo Legislativo do Município de Apiacá e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo
daquele Município, evidenciando que o evento fora realizado por
força de lei, razão pela qual divirjo do entendimento da área
técnica e do douto Representante do Parquet de Contas, quanto
ao item 2.6 (Contratação de empresa para organizar evento de
cunho religioso), e afasto a presente irregularidade.
Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1) Acolha as razões de justificativas do senhor José Chierici Filho,
excluindo-se de sua responsabilidade a irregularidade constante
do item 2.3.2 (Prorrogação do Contrato Administrativo de
Compra ), da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
2) Afaste a irregularidade constante do item 2.6 (Contratação de
empresa para organizar evento de cunho religioso), bem como o
ressarcimento de 6.227,29 VRTE’s a ele imposto;
3) Rejeite as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4, 2.5 e 2.7, da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
4) Considere irregulares os atos de gestão do senhor José
Chierici Filho – Prefeito Municipal de Apiacá, no exercício de
2009, em razão da mantença das irregularidades relativas aos
itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013, aplicando-lhe multa
pecuniária no valor de 3.000 VRTE’s, na forma dos artigos 62
e 96, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
então vigente;
5) Recomende, ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com
base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
621/2012, o seguinte:
a) Nas próximas contratações, seja realizada a publicação resumida do contrato e dos seus aditivos, de forma tempestiva,
cumprindo o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal
nº 8.666/93;
b) Complemente, observada a legislação de regência, o quadro
funcional do Município por meio de concurso público, em havendo cargos vagos, visando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, descritos no artigo
37, caput, da Constituição Federal.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se
os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da presente decisão, em face da multa aplicada.
É como voto.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no voto
constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que
me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à
apreciação do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Apiacá, referentes
ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do senhor José
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Chierici Filho, Prefeito Municipal.
Após a realização da auditoria (Relatório de Auditoria Ordinária - RA-O 76/2010 - fls. 08/33), bem como da citação do
responsável (Instrução Técnica Inicial ITI 814/2011 - fls.
466/486) e respectiva defesa, conforme cópias acostadas às fls.
500/509, o processo foi submetido à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1403/2013 (fls. 513/540),
opinando pela irregularidade dos atos de gestão apontados em
auditoria, cujos termos foram acompanhados pelo Ministério Público de Contas às fls. 544/558, tendo em vista a manutenção
das seguintes inconsistências, de responsabilidade do senhor
José Chierici Filho:
“3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e
impressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC)
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, §2º do artigo 7º c/c inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.4 Terceirização de mão de obra para desempenhar atividades atribuídas a servidores da Administração Pública
(Item 2.4 desta ITC)
Base legal: Infringência ao inciso II, do artigo 37 c/c com o
Princípio da Eficiência e o princípio da economicidade previsto no
art. 70 todos da Constituição Federal
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal 8.666/93
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.6 Contratação de Empresa para organizar evento de
cunho religioso (Item 6 da ITI 814/2011)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 19, inciso I da
Constituição Federal.
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal
3.1.7 Redução de remuneração do subsídio dos agentes
políticos e dos valores das gratificações dos cargos em comissão e funções de confiança com base em instrumento
legal inadequado (Item 2.7 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao Princípio da Legalidade e artigo
37, inciso X da Constituição Federal
Agente responsável: José Chierici Filho – Prefeito Municipal”
Divergindo da manifestação técnica e do Ministério Publico Especial de Contas, o Conselheiro Relator Marco Antônio da Silva,
conforme voto (fls. 562 e seguintes), pugna pelo afastamento da
irregularidade constante do item 2.6 “Contratação de Empresa para organizar evento de cunho religioso” e abriu vistas
dos autos ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que, por seu turno, corroborou o posicionamento da área técnica
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e do MPEC, conforme Certidão de fls. 573.
É o sucinto relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Na esteira do entendimento vertido no voto do Eminente Relator,
pedi vistas dos autos para me inteirar do assunto abordado, em
especial, porque vislumbrei que a acusação ora apreciada foi direcionada apenas ao Ordenador de Despesa, no caso, o Prefeito
Municipal de Apiacá.
Compulsando os autos, constatei ainda, em todas as contratações ora questionadas, a presença de Parecer Jurídico, emitido
pelo Procurador atuante naquele Executivo, Dr. Silvestre Almeida Teixeira, nas quais o Ordenador de Despesa, indicado
como responsável pela área técnica, somente adjudicou/homologou o certame e firmou contrato, fundamentando seus atos em
mencionado Parecer, senão vejamos:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e impressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
Convite 02/09 – Contrato nº 34-A/09 - Parecer Jurídico
acostado às fls. 98, em que foi apreciada a legalidade do Edital
e da Minuta do Contrato, e Parecer Jurídico às fls. 116, em
que foi apreciada a legalidade do procedimento licitatório, dando
o aval para a homologação;
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC)
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93;
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
Convite 05/09 – Contrato nº 32-A/09 - Parecer Jurídico
acostado às fls. 131, em que foi apreciada a legalidade do Edital e da Minuta do Contrato, e Parecer Jurídico às fls. 147, em
que foi apreciada a legalidade do procedimento licitatório, dando
o aval para a homologação;
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993;
Pregão Presencial 38/08 – Contrato nº 28/09 - Parecer
Jurídico acostado às fls. 170, em que foi apreciada a legalidade do Edital e da Minuta do Contrato, e Parecer Jurídico
às fls. 178, em que foi apreciada a legalidade do procedimento
licitatório, dando o aval para a homologação;
Também verifiquei na documentação presente nestes autos (fls.
392/424), que as compras de peças para reposição em veículos
daquela municipalidade, cujas despesas estariam sendo fracionadas para burlar o procedimento licitatório, conforme questionado pela auditoria, foi demandada ao Setor de Contabilidade
pela Secretaria Municipal de Obras, em favor da Secretaria Municipal de Educação.
Neste contexto, verifico que cabia ao Setor de Compras o acompanhamento/planejamento, com a obrigatoriedade da consequente informação ao gestor de que estas compras ensejariam
procedimento licitatório, não merecendo ao gestor, portanto, a
responsabilização pela irregularidade deste tópico:
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal
8.666/93
Nesse sentido, com intuito de fornecer melhores condições para
o julgamento deste Colegiado, faço a análise sob a ótica da responsabilidade subjetiva, acompanhando precedentes de julga-
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dos proferidos neste Plenário, em que fui Relator: Processos TC
nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais
foi afastada a responsabilidade dos gestores, em situações em
que sequer foram citados os demais agentes para responder por
suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal
responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e
erro escusável.
Assim, no caso concreto entendo que não pode ser considerado procedimento de responsabilidade do Ordenador de Despesa,
neste caso, o Prefeito, que firmou os referidos Contratos com
respaldo em fundamentado Parecer Jurídico, ou mesmo, não
cabe sua responsabilização nas aquisições e serviços contratados, ante a indicação de outro agente público, no caso destes
autos, o responsável pelo Setor de Compras, devidamente designada para atender tal intento.
Desta forma, ainda que não atendidos os preceitos legais em
tela apresentadas pela auditoria, não entendo presente o nexo
de causalidade entre a conduta do Presidente da Câmara à época com as falhas apontadas na ITI 814/11, o que não se pode
olvidar para a imputação de responsabilidade subjetiva, como
hodiernamente são instruídos os processos no âmbito desta Corte de Contas.
Nesse passo, acompanho parcialmente o voto do Conselheiro Relator, sustentada pela imputação indevida de responsabilidade objetiva ao presente gestor, com o afastamento das irregularidades constantes dos seguintes tópicos:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e impressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC)
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93;
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993;
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal
8.666/93
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, acompanhando parcialmente o entendimento do Em. Relator e do MPEC, VOTO para que o Colegiado
profira o seguinte julgamento:
1) Acolher as razões de justificativas do Sr. José Chierici Filho,
excluindo-se de sua responsabilidade a irregularidade constante
do item 2.3.2 (Prorrogação do Contrato Administrativo de
Compra) da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
2) Afastar a irregularidade constante do item 2.6 da ITC
(Contratação de empresa para organizar evento de cunho
religioso), bem como o ressarcimento de 6.227,29 VRTE’s a
ele imposto, bem como as falhas constantes nos itens abaixo
arrolados, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade
entre as irregularidades apontadas e a conduta do prefeito em
questão:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e im-
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pressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC)
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93;
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993;
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal
8.666/93
;
3) Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos seguintes tópicos da Instrução Técnica Conclusiva nº
1403/2013:
3.1.4 Terceirização de mão de obra para desempenhar atividades atribuídas a servidores da Administração Pública
(Item 2.4 desta ITC)
Base legal: Infringência ao inciso II, do artigo 37 c/c com o
Princípio da Eficiência e o princípio da economicidade previsto no
art. 70 todos da Constituição Federal
3.1.7 Redução de remuneração do subsídio dos agentes
políticos e dos valores das gratificações dos cargos em comissão e funções de confiança com base em instrumento
legal inadequado (Item 2.7 desta ITC);
4) Em razão da manutenção das irregularidades acima relacionadas, aplicar ao gestor, senhor José Chierici Filho, multa pecuniária individual no valor de 2.000 VRTE’s, na forma dos artigos
62 e 96, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
então vigente;
5) Recomendar, ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com
base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
621/2012, que complemente, observada a legislação de regência, o quadro funcional do Município por meio de Concurso Público, em havendo cargos vagos, visando dar cumprimento aos
princípios constitucionais que regem a Administração Pública,
descritos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de Apiacá, referente ao Exercício de 2009,
sob a responsabilidade do Sr. José Chierici Filho (Prefeito Municipal).
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista pelo
Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun,
apresentando voto de vista nestes autos.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos autos para se
inteirar dos termos do voto de vista apresentado pelo Eminente
Conselheiro.
Após análise do voto prolatado, entende este Conselheiro em
Substituição que procedem os argumentos trazidos pelo Eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, razão
pela qual encampei os termos do voto antes prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em
referência, após prolação de voto inicial.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
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Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro, Dr.
Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, apresentou voto de vista
nestes autos, nos seguintes termos, verbis:
[...]
Nesse sentido, com intuito de fornecer melhores condições para
o julgamento deste Colegiado, faço a análise sob a ótica da responsabilidade subjetiva, acompanhando precedentes de julgados proferidos neste Plenário, em que fui Relator: Processos TC
nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais
foi afastada a responsabilidade dos gestores, em situações em
que sequer foram citados os demais agentes para responder por
suas ações/omissões, recaindo apenas para os Ordenadores tal
responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e
erro escusável.
Assim, no caso concreto entendo que não pode ser considerado procedimento de responsabilidade do Ordenador de Despesa,
neste caso, o Prefeito, que firmou os referidos Contratos com
respaldo em fundamentado Parecer Jurídico, ou mesmo, não
cabe sua responsabilização nas aquisições e serviços contratados, ante a indicação de outro agente público, no caso destes
autos, o responsável pelo Setor de Compras, devidamente designada para atender tal intento.
Desta forma, ainda que não atendidos os preceitos legais em
tela apresentadas pela auditoria, não entendo presente o nexo
de causalidade entre a conduta do Presidente da Câmara à época com as falhas apontadas na ITI 905/10, o que não se pode
olvidar para a imputação de responsabilidade subjetiva, como
hodiernamente são instruídos os processos no âmbito desta Corte de Contas.
Nesse passo, acompanho parcialmente o voto do Conselheiro Relator, sustentada pela imputação indevida de responsabilidade objetiva ao presente gestor, com o afastamento das irregularidades constantes dos seguintes tópicos:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e impressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC)
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93;
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993;
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal
8.666/93.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, acompanhando parcialmente o entendimento do Em. Relator e do MPEC, VOTO para que o Colegiado
profira o seguinte julgamento:
1) Acolher as razões de justificativas do Sr. José Chierici
Filho, excluindo-se de sua responsabilidade a irregularidade constante do item 2.3.2 (Prorrogação do Contrato
Administrativo de Compra) da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
2) Afastar a irregularidade constante do item 2.6 da ITC
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(Contratação de empresa para organizar evento de cunho
religioso), bem como o ressarcimento de 6.227,29 VRTE’s
a ele imposto, bem como as falhas constantes nos itens
abaixo arrolados, tendo em vista a ausência de nexo de
causalidade entre as irregularidades apontadas e a conduta do prefeito em questão:
3.1.1 Ausência de Orçamento Prévio na aquisição e recarga tonners e cartuchos para máquinas de heliografia e impressoras (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.2 Locação de Trio Elétrico acompanhado de bandas
para realização do Carnaval/2009 em Apiacá (Item 2.2
desta ITC).
3.1.2.1 Restrição à Competitividade (Item 2.2.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância aos artigos 3º, § 1º, I e 40, § 2º, II
da Lei Federal nº 8.666/93;
3.1.2.2 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.2.2 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e §2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3 Aquisição de leite pasteurizado Tipo “C” para distribuição à população carente e gestantes do município,
bem como, para atender o consumo interno da Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos (Item
2.3 desta ITC)
3.1.3.1 Ausência de Orçamento Prévio (Item 2.3.1 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao inciso II, § 2º do artigo 7º c/c
inciso II e § 2º do artigo 40 da todos da Lei Federal 8.666/93;
3.1.3.2 Publicação do Contrato Administrativo fora do prazo (Item 2.3.3 desta ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n. 8.666/1993;
3.1.5 Fracionamento de Despesas na reposição de peças
para veículos da Secretaria de Educação (Item 2.5 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 2º da Lei Federal
8.666/93.
3) Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos seguintes tópicos da Instrução Técnica Conclusiva nº
1403/2013:
3.1.4 Terceirização de mão de obra para desempenhar atividades atribuídas a servidores da Administração Pública
(Item 2.4 desta ITC).
Base legal: Infringência ao inciso II, do artigo 37 c/c com o
Princípio da Eficiência e o princípio da economicidade previsto no
art. 70 todos da Constituição Federal.
3.1.7 Redução de remuneração do subsídio dos agentes
políticos e dos valores das gratificações dos cargos em comissão e funções de confiança com base em instrumento
legal inadequado (Item 2.7 desta ITC);
4) Em razão da manutenção das irregularidades acima relacionadas, aplicar ao gestor, senhor José Chierici Filho,
multa pecuniária individual no valor de 2.000 VRTE’s, na
forma dos artigos 62 e 96, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, então vigente;
5) Recomendar, ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 621/2012, que complemente, observada a
legislação de regência, o quadro funcional do Município
por meio de Concurso Público, em havendo cargos vagos,
visando dar cumprimento aos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, descritos no artigo
37, caput, da Constituição Federal. – grifei e negritei
Desta maneira, em face das razões expendidas, encampo os termos do voto do Eminente Conselheiro Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, que afastou quatro itens de irregularidades
além daqueles por mim afastados.
Deve, assim, ser redimensionada a multa aplicada para 2.000
VRTE’s, visto que ao acolher o afastamento de mais quatro itens
de irregularidades, a multa deve ser proporcional.
Pelo exposto, acompanhando o posicionamento do Eminente
Conselheiro Dr. Rodrigo Flávio Feire Farias Chamoun, VOTO no
sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal
de Contas assim delibere:
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1) Acolha as razões de justificativas do Senhor José Chierici Filho, excluindo-se de sua responsabilidade a irregularidade
constante do item 2.3.2 (Prorrogação do Contrato Administrativo de Compra ), da Instrução Técnica Conclusiva nº
1403/2013;
2) Afaste as irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.5 e 2.6, da Instrução Técnica Conclusiva nº 1430/2013;
3) Rejeite as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 2.4 e 2.7, da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
4) Considere irregulares os atos de gestão do senhor José Chierici Filho – Prefeito Municipal de Apiacá, no exercício de 2009,
em razão da mantença das irregularidades relativas aos itens
2.4 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013,
aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de 2.000 VRTE’s, na
forma dos artigos 62 e 96, inciso II e III, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, então vigente;
5) Recomende ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com
base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº
621/2012, o seguinte:
a) Nas próximas contratações, seja realizada a publicação resumida do contrato e dos seus aditivos, de forma tempestiva,
cumprindo o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal
nº 8.666/93;
b) Complemente, observada a legislação de regência, o quadro
funcional do Município por meio de concurso público, em havendo cargos vagos, visando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, descritos no artigo
37, caput, da Constituição Federal.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se
os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da presente decisão, em face da multa aplicada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2394/2010,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia primeiro de julho de dois mil e quinze, por maioria, nos termos do voto do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, encampado pelo Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher as razões de justificativas do Sr. José Chierici Filho, excluindo-se de sua responsabilidade a irregularidade constante do item 2.3.2 (Prorrogação do Contrato Administrativo de
Compra), da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
2. Afastar as irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.2,
2.3, 2.5 e 2.6 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1430/2013;
3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
José Chierici Filho, em razão das irregularidades dispostas nos
itens 2.4 e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013;
4. Considerar irregulares os atos de gestão do Sr. José Chierici Filho, Prefeito Municipal de Apiacá, no exercício de 2009, em
razão da manutenção das irregularidades relativas aos itens 2.4
e 2.7 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1403/2013, aplicandolhe multa pecuniária no valor de 2.000 VRTE, na forma dos
artigos 62 e 96, inciso II e III, da Lei Complementar Estadual nº
32/93, então vigente;
5. Recomendar ao atual Prefeito do Município de Apiacá, com
base no inciso XXXVI do artigo 1º da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, que:
a) Nas próximas contratações, seja realizada a publicação resumida do contrato e dos seus aditivos, de forma tempestiva,
cumprindo o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal
nº 8.666/93;
b) Complemente, observada a legislação de regência, o quadro
funcional do Município por meio de concurso público, em havendo cargos vagos, visando dar cumprimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, descritos no artigo
37, caput, da Constituição Federal;
6. 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.
Parcialmente vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo que votou acompanhando os pareceres da Área Técnica
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e do Ministério Público Especial de Contas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o
Senhor Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1012/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5066/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES
DO RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - CARLOS MARCELO MENIN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, referente ao 1º bimestre de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de
Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo
Menin, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria
de Controle Externo, nos termos da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 621/2015 (fl. 01), sugeriu a notificação do Senhor Carlos
Marcelo Menin.
A área técnica, por meio da 3ª Secretaria de Controle Externo,
através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 352/2015,
de folha 09, opinou pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do despacho
da lavra de seu Procurador-Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação da Primeira Câmara 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 3ª Secretaria de Controle Externo se manifestado, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
nº 352/2015, de folha 09, litteris:
[...]
III. CONCLUSÃO
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação de Contas do 1º bimestre/2015 do Fundo Municipal de
Saúde de Dores do Rio Preto foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do
art. 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC nº 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 1° bimestre de 2015 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
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pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, relativos à omissão
no encaminhamento dos arquivos da Prestação de Contas Bimestral – Cidades WEB, do Fundo Municipal de Saúde de Dores
do Rio Preto, referente ao 1° bimestre de 2015, de responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo Menin, Secretário Municipal de Saúde
e Saneamento, 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-5066/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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 em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1013/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2501/2014
JURISDICIONADO - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEIS - RODRIGO COELHO DO CARMO E HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – CONTAS REGULARES – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Fundo para Infância e a Adolescência – FIA, relativa ao exercício
de 2013, de responsabilidade dos senhores Rodrigo Coelho do
Carmo e Helder Ignácio Salomão, ambos Secretários de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos.
Em razão dos fatos narrados na Análise Inicial de Conformidade – AIC nº 194/2014 e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
962/2014, a então Relatora, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 1122/2014
(fl. 14), a notificação da Sra. Nilda Lúcia Sartório, para que, no
prazo de 10 (dez) dias, encaminhasse a esta Corte de Contas arquivos considerados faltantes ou enviados sem a assinatura dos
responsáveis, tendo a mesma sido notificada, através do Termo
de Notificação nº 1589/2014.
A agente responsável foi devidamente notificada, apresentando
documentação às fls. 18/19 destes autos.
Em seguida, após fatos narrados na Análise Inicial de Conformidade – AIC nº 458/2014 e na Manifestação Técnica Preliminar
– MTP nº 734/2014, a eminente Relatora Dra. Márcia Jaccoud
Freitas, decidiu, por meio de Decisão Monocrática Preliminar nº
1767/2014, realizar COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA EXTERNA, dirigida à atual Secretária de Estado da Assistência Social
e Direitos Humanos e ao atual Secretário de Estado da Justiça,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhassem a este Tribunal documentos, em arquivos assinados
com certificação digital.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, o qual, com base no RTC
nº 170/2015, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
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2839/2015, opinando no sentido de que sejam julgadas REGULARES as contas em apreço, dando-se quitação aos agentes
responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer da lavra do Procurador Designado, Dr. Luciano Vieira, em consonância
com a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas,
nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em apreço, dando-se quitação aos responsáveis.
Assim, transcrevo o posicionamento da área técnica, através do
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 2839/2015, verbis:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC nº
170/2015 e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por
Julgar REGULARES as contas dos senhores Rodrigo Coelho
do Carmo – Secretário de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos e Helder Ignácio Salomão – Secretário
de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, frente ao Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA, no
exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar nº 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua
manifestação.
Ocorre que a lei Complementar nº 621/2012, estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos
de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos,
que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada,
razão pela qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a
área técnica entendeu como regulares os atos praticados sob
o aspecto técnico-contábil, e, quanto aos demais aspectos: recolhimento de contribuições previdenciárias, parcelamentos de
débitos previdenciários e registros patrimoniais não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico
e do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade da presente prestação
de contas.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados, em consonância com a área técnica e com o Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que seja julgada
REGULAR a Prestação de Contas Anual do Fundo Para a Infância
e a Adolescência - FIA, relativa ao exercício de 2013, de responsabilidade dos senhores Rodrigo Coelho do Carmo e Helder Ignácio Salomão, ambos Secretários de Estado de Assistência Social
e Direitos Humanos, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações
devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2501/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA, relativa ao exercício de 2013, sob
a responsabilidade dos Srs. Rodrigo Coelho do Carmo e Helder
Ignácio Salomão, Secretários de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos, dando-lhes a devida quitação, arquivando-
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se os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1015/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3066/2012 (APENSO: TC-5449/2009)
JURISDICIONADO - HOSPITAL SÃO LUCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2008
RESPONSÁVEIS - DANILO SÉRGIO ROSESTOLATO E RAQUEL
APARECIDA HILÁRIO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2008 – 1) AFASTAR IRREGULARIDADES – 2) REGULAR
COM QUITAÇÃO PARA O SR. DANILO SÉRGIO ROSESTOLATO – 3) REGULARES OS ATOS DE GESTÃO DA SRA. RAQUEL
APARECIDA HILÁRIO – 4) RECOMENDAÇÕES – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Hospital São Lucas, relativa ao exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Danilo Sergio Rosestolato, então Diretor
Geral, encaminhada a este Tribunal em 30/03/2009 e autuada
juntamente com a Prestação de Contas do Fundo Estadual de
Saúde no Processo TC nº 2136/2009, sendo a documentação
correspondente desentranhada daqueles autos e autuada nestes
na data de 16/05/2012.
Foram as presentes contas analisada pela 2ª Secretaria de Controle Externo que declarou a sua regularidade sob o aspecto
técnico contábil, após as devidas diligências, conforme Relatório Técnico Contábil nº 167/2012, Instrução Técnica Inicial nº
458/12, conforme Decisão Preliminar TC nº 3248/12 e Instrução
Contábil Conclusiva nº 208/12 (fls. 231/250).
Encontra-se apenso o Processo TC nº 5449/2009 que trata do
relatório de auditoria realizada no órgão, no mesmo exercício,
onde foram apontados os indícios de irregularidade elencados
na Instrução Técnica Inicial nº 806/2011, sob os números
VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4, VIII.1.5, VIII.1.6,
VIII.1.7, VIII.1.8, VIII.1.9, VIII.1.10, VIII.1.11, VIII.2.1,
VIII.2.2, VIII.2.3 e VIII.2.4.
O responsável foi devidamente citado juntamente com a Pregoeira, senhora Raquel Aparecida Hilário, conforme os termos
da Decisão Preliminar TC nº 583/2011, Termos de Citação nº
1039 e 1040/2011 (fls. 814/820), os quais apresentaram, tempestivamente, suas razões de defesa contidas na documentação
juntada às fls. 827/920 daqueles autos.
O Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC deste Tribunal procedeu à análise da documentação pertinente à defesa dos responsáveis e emitiu a Instrução Técnica Conclusiva nº
7180/2013, acostada às fls. 252/282 destes autos, opinando
pela irregularidade das contas e apenamento dos responsáveis,
com aplicação da multa prevista nos artigos 62 e 96, inciso II,
da Lei Complementar nº 32/93, em face da mantença das irregularidades que elencou sob os números 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15, bem como o afastamento dos itens 2.6, 2.10 e 2.14.
O douto Representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer, de fls. 308/314, da lavra do Procurador Designado, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se
no mesmo sentido.
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Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara desta egrégia Corte de Contas, nos termos
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o douto representante do Ministério Público Especial de Contas opinaram
pela irregularidade das Contas dos responsáveis, com aplicação
de multa pecuniária prevista na Lei Complementar nº 32/93,
tendo o Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC se manifestado, através da Instrução Técnica Conclusiva nº 7180/2013,
verbis:
3 CONCLUSÃO/ RESPONSABILIDADE
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual – PCA relativa
ao Hospital São Lucas, exercício de 2009, bem como, sobre o
Relatório de Auditoria alusivo aos atos de gestão praticados no
mesmo exercício, chegou-se ao seguinte entendimento:
3.1 No que tange à Prestação de Contas Anual – exercício de
2008, sob a responsabilidade do Sr. Danilo Sérgio Rosestolato, Diretor Geral, a Instrução Contábil Conclusiva ICC concluiu
pela regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
3.2 No que tange ao Relatório de Auditoria Ordinária RAO
266/2009 - Processo TC 5449/2009, apenso, verificou-se a
presença dos indícios de irregularidades que, em cotejo com as
teses de defesa, e o conteúdo probatório dos autos, levaram ao
opinamento de que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
3.2.1 Ausência de assinatura e rubrica no instrumento da
licitação (item 2.1 desta ITC)
Base Legal: infringência ao artigo 40, § 1º da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.2 Ausência da declaração de que utiliza minuta padronizada (item 2.2 desta ITC)
Base Legal: infringência ao artigo 3º do Decreto Estadual nº
1.939-R
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.3 Ausência do Anexo VII do edital do pregão eletrônico (minuta do instrumento de contrato) (item 2.3 desta ITC)
Base Legal: infringência à Lei Federal nº 8.666/93, art. 40, § 2º,
inciso III, c/c o art. 41, caput e Inobservância aos itens 3 - 3.1
e 5 - 5.1 do edital de Pregão Eletrônico nº 88/2008
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.4 Após a interposição e julgamento de recurso, o processo não retornou à Procuradoria Geral do Estado antes
da homologação (item 2.4 desta ITC)
Base Legal: infringência ao Decreto Estadual nº 1.939-R, art. 4º,
§ 1º, inciso I Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.5 Ausência de designação formal de responsáveis para
recebimento dos materiais (item 2.5 desta ITC)
Base Legal: infringência ao artigo 67 da Lei 8.666/93
Responsável:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
3.2.6 Ausência de negociação quando da convocação do
segundo colocado no certame (item 2.7 desta ITC)
Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, art. 4º, inciso XVII, c/c
Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, artigo 25, § 8º.
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.7 Ausência de homologação da licitação (item 2.8 desta
ITC)
Base legal: Inobservância ao artigo 38, inciso XI da Lei Federal
nº 8.666/93 c/c Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, artigo 30,
XII.
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.8 Ausência de documentação de habilitação da empre-
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sa RMA (item 2.9 desta ITC)
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 27 c/c art. 41, caput.
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.9 Reserva orçamentária em valor inferior ao orçado
para a contratação (item 2.11 desta ITC)
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 14 e Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, artigo 30, inciso IV
Responsáveis:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
Raquel Aparecida Hilário - Pregoeira
3.2.10 Certidões negativas sem comprovação de autenticação (item 2.12 desta ITC)
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 29 c/c art. 32 c/c Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, artigo 12, §
Responsável:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
3.2.11 Dispensa de Licitação, artigo 24, II da Lei 8666/93
caracterizando fracionamento de despesas (item 2.13 desta
ITC)
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24, inciso II c/c artigo 23, inciso II e Decreto Estadual nº 1.527-R/2005, artigo 2º
Responsável:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
3.2.12 Certidões negativas com prazos vencidos quando
do pagamento (item 2.15 desta ITC)
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 55, inciso III
Responsável:
Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral
3.3 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, §1º,
inciso IV, da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1 Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
Srs. Danilo Sérgio Rosestolato e Raquel Aparecida Hlário em razão do afastamento das irregularidades dispostas nos itens 2.6,
2.10 e 2.14 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.2 Julgar irregulares as contas do Sr. Danilo Sérgio Rosestolato, Diretor Presidente do Hospital São Lucas no
exercício de 2008, com amparo no artigo 842, inciso III, alíneas
“c” e “d” da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades relativas aos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 e 3.2.12 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.3 Julgar irregulares as contas da Sra. Raquel Aparecida Hlário, Pregoeira do Hospital São Lucas no exercício de
2008, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”
da Lei Complementar 621/2012, em razão das irregularidades
relativas aos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.8 e
3.2.9 desta Instrução Técnica Conclusiva
3.3.4 Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de
Contas, a aplicação de multa individual aos Srs. Danilo Sérgio
Rosestolato e Raquel Aparecida Hlário, na forma dos artigos 62
e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93. – grifei
e negritei
Por sua vez, o douto Representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na integra, quanto aos termos de sua
manifestação.
Desta feita, verifico que a área técnica, em sua análise conclusiva, sugeriu o afastamento dos indícios de irregularidade relativos
aos itens 2.6, 2.10 e 2.14, correspondentes aos itens VIII.1.6,
VIII.1.10 e VIII.2.4 da Instrução Técnica Inicial, concluindo pela
regularidade das contas sob o aspecto técnico contábil, sendo
que a análise procedida mostra-se adequada, motivo pelo qual
adoto sua manifestação como razão de decidir e afasto as referidas irregularidades, sob o aspecto técnico contábil.
Assim, cumpre a este Relator, o enfrentamento de mérito dos
itens de irregularidade mantidos pelo corpo técnico deste Tribunal, à luz da documentação constante dos autos, das razões de
defesa, bem como da legislação aplicáveis, a saber:
1) AUSÊNCIA DE ASSINATURA E RUBRICA NO INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO (VIII.1.1 - ITI E 2.1- ITC) - ARTIGO
40, § 1º, DA LEI 8666/93.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Consta do relato técnico a ausência de assinatura e rubrica constante do processos referentes aos Pregões Eletrônicos nº 88/08,
108/08, 94/08, 90/08, 32/08, 64/08, 100/08 e 105/08.
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Os responsáveis alegaram, em síntese, que pelo fato de ficar o
edital, desde o início até à sua homologação à disposição dos
interessados no site, os quais, nos últimos cinco anos, têm retirado o edital diretamente do sistema, não o requerendo junto à
equipe de pregão, tinham uma interpretação equivocada de que
seria desnecessária essa formalidade, mas que já fora providenciada a correção nos respectivos autos.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em suma, que
os responsáveis reconheceram o descumprimento da lei, não
trazendo aos autos os respectivos instrumentos devidamente
assinados e rubricados, comprovando, assim, as alegações de
que foram corrigidos nos autos, no que fora acompanhada pelo
Parquet de Contas.
A Lei nº 10.520/2002, em seu artigo 8º, estabelece que os atos
essenciais ao pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas
à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos
termos do regulamento previsto em seu artigo 2º.
O regulamento de que trata o artigo 8º e o § 1º, do artigo 2º,
da Lei 10.520/02 está consubstanciado no Decreto Estadual nº
1.178-R/2003, o qual estabelece, no seu artigo 14, quais os documentos que deverão constar da instrução do processo, sem
prever expressamente a assinatura e rubrica em tais documentos, aplicando, em seu artigo 25, subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei 8.666/93.
O § 1º, do artigo 40, da Lei 8666/93, prescreve que o original
do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas
e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo
no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento
aos interessados.
Percebe-se, portanto, que procedem as alegações dos responsáveis de que houvera interpretação equivocada quanto à aplicação do § 1º do artigo 40 da Lei 8666/93, por se tratar de pregão
eletrônico, não tendo sido narrado prejuízo ao certame em decorrência deste fato.
Quanto à exigência da subscritora da Instrução Técnica Conclusiva de que os responsáveis trouxessem aos autos os referidos
editais assinados e rubricados, entendo que se deva aplicar, neste caso, o princípio do formalismo moderado de que trata o artigo 52 da Lei Complementar nº 621/2012, sendo
dispensado o acúmulo desses papéis nos presentes autos, com o acatamento da informação de que foram assinados
e rubricados nos respectivos autos, razão pela qual divirjo do
posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
2) AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE QUE UTILIZA MINUTA
PADRONIZADA (ITEM VIII.1.2 - ITI E 2.2 - ITC) – ARTIGO
3º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.939-R.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Consta do relato técnico a ausência de tal formalidade no Pregão
Eletrônico nº 108/2008, no que se refere à ausência de declaração de que se utiliza minuta padrão.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que por equívoco não foi
anexada a declaração informando a utilização do edital padrão,
porém, o mesmo foi retirado do site da Procuradoria Geral do
Estado - PGE conforme autorização da Direção Geral à fl. 102
do processo.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que as
justificativas apenas confirmam o descumprimento da lei.
Desta feita, verifico à fl. 112 dos autos do Processo TC nº
5449/09 (apenso), juntada em auditoria, a ordem expedida
pelo Diretor Geral, no sentido de que fosse elaborada a
minuta do edital de pregão na forma eletrônica de acordo
com a minuta padrão da PGE.
Em assim sendo, entendo que a ordem expressa do gestor supre
a ausência de declaração ou outra forma de informação de que
fora utilizada a minuta padrão da PGE, e, em homenagem ao
princípio do formalismo moderado previsto no artigo 52 da Lei
Complementar nº 621/2012, divirjo do posicionamento técnico
e afasto a presente irregularidade.
3) AUSÊNCIA DO ANEXO VII DO PREGÃO ELETRÔNICO (MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO) (ITEM VIII.1.3
- ITI E 2.3 - ITC) – ARTIGOS 40, § 2º, INCISO III, E 41,
CAPUT, DA LEI 8666/93 E ITENS 3-3.1 E 5-5.1 DO EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/08.
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Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Relata a equipe técnica a ausência da referida formalidade constatada no processo 41281918/08, qual seja ausência do anexo
VII do Pregão Eletrônico, minuta do instrumento contratual.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que a ausência da minuta do contrato - anexo VII, se deu em razão do fato de que a
previsão do valor da despesa e a condição de entrega imediata
do objeto licitado, não exigirem contrato, na forma da lei.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que não
procedem as alegações da defesa, pois, de acordo com o artigo
41 citado, a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital e que a contratação em tela não se enquadra
na hipótese de dispensa do instrumento contratual, haja vista
que não se trata de fornecimento, mas de prestação de
serviço de reforma de camas Fawler, fundamentando seu
entendimento no § 4º, do artigo 40, da Lei 8666/93.
Ocorre que, de acordo com o artigo 62 da mesma Lei, fica facultada a dispensa do instrumento contratual e sua substituição por nota de empenho, ou ordem de serviço, ou autorização de compra, no caso de despesa de valor inferior
aos fixados para concorrência e tomada de preços, o que é
o caso, em que o valor licitado foi de R$ 45.900,00 (fl.102
do Processo TC nº 5449/09).
Quanto às indicações de existência do anexo VII, nos itens 3.1
e 5.1 do edital, deve-se ao fato de se adotar o edital padrão da
PGE, ocorrendo apenas falha em se manter tais itens no
edital.
Posto isto, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento
técnico e afasto a presente irregularidade.
4) APÓS A INTERPOSIÇÃO E JULGAMENTO DE RECURSO, O
PROCESSO NÃO RETORNOU À PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO (ITEM VIII.1.4 - ITI E
2.4 - ITC) – ARTIGO 4º, § 1º, INCISO I, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.939-R.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico nº 70/2008, no que se refere
à ausência de retorno do processo à PGE, após a interposição
de recurso.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que o procedimento adotado se deu em face do transcurso normal do processo licitatório, sendo o recurso posterior à sua homologação, alegou, ainda,
que do recurso não resultou qualquer alteração do edital padrão
da PGE e que a licitação fora realizada em caráter de urgência.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em suma, que a
situação emergencial alegada decorreu da falta de planejamento
da própria Administração.
Verifico da transcrição do dispositivo regulamentar fundamentador da presente irregularidade (fls. 258/259) que a adoção da
minuta padronizada dispensa a oitiva da PGE na fase interna do
processo licitatório e também para fins de celebração de ajuste
com o licitante vencedor, desde que a disputa tenha transcorrido sem qualquer impugnação ou recurso dos particulares.
Do exame do processado não vislumbro qualquer alteração do
edital ou de seus anexos, especialmente da minuta do instrumento contratual, todos já padronizados pela PGE, em face de
recurso intentado.
O Decreto Estadual nº 1.178-R/2003 que regulamenta o pregão
eletrônico, prevê em seu artigo 15, § 1º, que as minutas dos
editais e dos contratos somente serão submetidas novamente
à PGE, na hipótese de alterações que se apresentem necessárias e deverão conter destaque mecânico (negrito),
para que a Procuradoria somente se manifeste sobre as
mesmas.
Assim sendo, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
5) AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DE RESPONSÁVEIS PARA RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (ITEM VIII.1.5
- ITI E 2.5 - ITC) – ARTIGO 67 DA LEI 8666/93 E ITEM
2-2.3 DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
90/2008.
Responsável: Danilo Sérgio Rosestolato.
Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no proces-
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so nº 43139566/08, referente à ausência de designação formal
de responsáveis para recebimento de materiais.
O Responsável apresentou justificativas sobre a designação formal de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual, situação prevista no artigo 67da Lei 8666/93,
indicado como fundamentação da presente irregularidade e informou que, mesmo não havendo designação formal, a Farmacêutica responsável pelo pedido, assinou o recebimento do material e emitiu parecer técnico, conforme anexos
22 e 23 (fls. 863/864 do Processo TC nº 5449/09).
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, citando doutrina e jurisprudência e contra
argumentando, em suma, que a designação formal de representante da Administração para fiscalização da execução contratual
é de extrema importância para garantia de que todos os requisitos legais exigidos sejam cumpridos, sendo de observância
obrigatória.
Do exame de todo o processado, verifico que a despeito do embasamento da irregularidade no artigo 67 da Lei 8666/93, em
nenhum momento foi relatada e/ou comprovada a ausência de designação formal de servidor para acompanhamento da execução contratual, tratando a irregularidade,
em verdade, de ausência de designação de servidor para
recebimento do material adquirido, situação esta, prevista
no § 8º, do artigo 15 da mesma lei, o que não fora discutido nos
presentes autos, em assim sendo, divirjo do posicionamento
técnico e afasto a presente irregularidade.
6) AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO QUANDO DA CONVOCAÇÃO
DO SEGUNDO COLOCADO NO CERTAME (ITEM VIII.1.7ITI E 2.7 - ITC) – ARTIGO 4º, INCISONXVII, DA LEI
10.520/2002 E ARTIGO 25, § 8º, DO DECRETO ESTADUAL
Nº 1.527-R/2005.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Consta do relato técnico a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico nº 70/2008, no que se refere à ausência de negociação quando da convocação do segundo
colocado no certame.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que não existiu negociação documentada nos autos, mas que fora feita verbalmente e
que o fornecedor, sabendo da necessidade do hospital, não se
interessou em reduzir o preço ofertado, mas que a aquisição
ocorreu dentro do preço médio estipulado antes da publicação
do certame.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, citando doutrina e contra argumentando,
em suma, sobre a necessidade de formalização do ato administrativo, e que os responsáveis não comprovaram a referida
negociação.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 553/567
(Processo TC nº 5449/09, apenso), que o preço cotado pela segunda colocada fora de R$ 780.500,00 (fl. 553) e o que consta
da Ata de Registro de Preços é R$ 780.360,00 (fl. 567) evidenciando que houve a negociação alegada pela defesa.
Ademais, trata-se de Ata de Registro de Preço da qual consta,
na sua Cláusula 2ª, item 2.3 que o preço registrado não obriga
à Administração à contratação (fls.558/567), posto isto, divirjo
do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
7) AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO (ITEM VIII.1.8 - ITI E 2.8 - ITC)
– ARTIGO 30, INCISO XII, DO DECRETO ESTADUAL Nº
1.527-R/2005 E ARTIGO 38, INCISO XI, DA LEI 8666/93.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico nº 100/2008, em razão da
ausência de publicação do resultado e homologação da licitação.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que o resultado da licitação foi publicado no dia 18/12/2008, porém, não foi
anexado aos autos, fato que passou despercebido e que da
mesma forma fora o certame homologado não sendo o comprovante anexado, não permitindo mais o site do Banco do Brasil a
impressão das homologações de 2008.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que
as alegações de defesa procedem com relação à publicação do
resultado da licitação, haja vista a confirmação no site do Diário
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Oficial, já quanto à homologação, no entanto, não restou comprovada referida homologação.
Verifico da documentação juntada em auditoria (fl. 463 do Processo TC nº 5449/09), no termo de adjudicação, declaração de
próprio punho do Diretor Geral, por ele assinada, de que
fora homologado o certame no site do BB e que o mesmo
fora publicado no Diário Oficial.
Posto isto, entendo que a declaração supra, devidamente informada supre a deficiência da ausência do termo de homologação
nos autos do processo licitatório, restando comprovada a homologação questionada, aplicando-se o formalismo moderado,
nos termos do art. 52 da Lei Complementar nº 621/2012, razão
pela qual acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento
técnico e afasto a presente irregularidade.
8) AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA
EMPRESA RMA (ITEM VIII.1.9 - ITI E 2.9 - ITC) – ARTIGOS 27 E 41, CAPUT, DA LEI 8666/93 E ITESN 1.1 E 1.4
DO ANEXO III DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
100/2008.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Relata a equipe técnica a ausência de tal formalidade no processo referente ao pregão eletrônico nº 100/2008, no que se refere
à ausência de documentação de habilitação da empresa RMA..
Os responsáveis alegaram, em síntese, que por um lapso não
fora juntado aos autos o balanço patrimonial e o contrato social
da empresa, mas que foram juntados a proposta comercial, declarações, atestados de capacidade técnica e certidão da ANVISA
e que a empresa fora vencedora de várias licitações na mesma
época, constando de outros processos a documentação completa.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em suma, que
os responsáveis confirmaram a ausência dos documentos indicados nos itens 1.1 e 1.4, quais sejam, o balanço patrimonial,
e que, na documentação constante dos autos do processo TC
nº 5449/09 (apenso), fls. 871/888, não constam os referidos
documentos.
No presente caso, há que se levar em conta que a equipe de
auditoria não juntou aos autos do processo TC nº 5449/09 toda
a documentação relativa aos processos licitatórios examinados,
verificando-se na documentação relativa ao pregão, em análise
(fls. 427/463), que foram três as empresas vencedoras do certame e não consta documentos de habilitação de nenhuma delas,
nem mesmo aqueles alegados pela defesa, não podendo prosperar a argumentação da subscritora da Instrução Conclusiva
de que tais documentos não constam de outras folhas daqueles
autos.
Há que se considerar, ainda, que se trata de pregão eletrônico e
que a ausência de tais documentos constitui mero erro formal,
não havendo qualquer prejuízo relatado sobre o processo licitatório em análise, devendo-se aplicar, no caso, o princípio do formalismo moderado, previsto no artigo 52 da Lei Complementar
nº 621/2012.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade, em face das razões antes expendidas.
9) RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM VALOR INFERIOR AO ORÇADO PARA A CONTRATAÇÃO (ITEM VIII.1.11 - ITI E 2.11
- ITC) – ARTIGO 14 DA LEI 8666/93 E ARTIGO 30, INCISO
IV, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.527-R/2005.
Responsáveis: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral e
Raquel Aparecida Hilário – Pregoeira.
Consta do relato técnico a ocorrência deste fato nos processos
relativos aos pregões eletrônicos nº 108, 94, 100, 105/2008 e
pregão não indicado referente ao processo nº 42925630/2008.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que o fato se deu em
razão da necessidade das licitações, entre dezembro/08 e fevereiro/09, para se evitar o desabastecimento do hospital, no
aguardo dos repasses financeiros, não tendo ficado nenhum contrato a descoberto.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, citando as Leis 4.320/64, 101/2000 e
8666/93, contra argumentando, em suma, que todo o arcabouço
jurídico pátrio foi construído no sentido de vedar as compras
realizadas sem indicação de todos os recursos orçamentários necessários para o seu pagamento.
A despeito da defesa apresentada, a qual pode evidenciar desconhecimento dos fatos realmente ocorridos, verifico da análise
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dos autos que a irregularidade em análise não fora demonstrada
no relatório de auditoria, tampouco comprovada mediante a documentação juntada em auditoria, como a seguir demonstrado:
a) Pregão Eletrônico nº 108/2008, processo 42967937/08 (doc.
06), fls. 108/147 dos autos do Processo TC nº 5449/09 (apenso), a reserva orçamentária foi de R$ 25.805,94 e o resultado da licitação publicado totalizou R$ 11.508,46 (fl. 147), não
constando entre a referida documentação a ata de julgamento
ou outro documento que apresente o valor licitado.
b) Pregão Eletrônico nº 94/2008, processo nº 43301509/2008
(doc. 07), fls. 148/179 do citado Processo, a reserva orçamentária foi de R$ 71.066,00 e o total licitado foi de R$
54.569,00 (fls.151 e 169/179), não constando daqueles autos a ata de julgamento ou outro documento que comprove o
valor final licitado ou contratado.
c) Pregão Eletrônico nº 100/2008, processo nº 43301819/08
(doc. 11), fls. 427/463 dos autos do mesmo Processo, não
consta da referida documentação nem o valor da reserva
orçamentária, nem o valor licitado nem o contratado.
d) Pregão Eletrônico nº 105/2008, processo nº 43304001/08
(doc. 12), fls. 464/501 dos autos do mesmo Processo, o valor
orçado foi de R$ 117.550,70, não constando da referida
documentação os valores licitados ou contratados.
e) Pregão Eletrônico não identificado, processo nº 42925630/08
(doc. 17), fls. 795/800 do mesmo Processo, o valor da reserva
orçamentária foi de R$ 108.412,50, não constando da referida documentação, nem o edital de pregão, nem a ata
de julgamento ou outro documento que apresente o valor
licitado ou contratado.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade, por ausência de demonstração de sua
ocorrência.
10) CERTIDÕES NEGATIVAS SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (ITEM VIII.2.1- ITI E 2.12- ITC) – ARTIGO
29 DA LEI 8666/93 E ARTIGO 12, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.527-R/2005.
Responsável: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral.
Consta do relato técnico a ocorrência do fato nos processos nº
26,27, 02, 022, 077, 078 e 082/2008, todos relativos à dispensa
de licitação (docs. 15 e 16), no que se refere à ocorrência de
certidões negativas sem comprovação de autenticação.
O responsável alegou, em síntese, que competia ao setor financeiro do hospital entrar nos sites próprios para emitir e imprimir as certidões negativas e, automaticamente,
também, o comprovante de autenticidade, e que em todas
as suas autorizações de pagamento constava: “autorizo (conforme anexo 65) desde que a documentação legal tais como:
contratos e/ou aditivos e certidões estejam em dia”, tendo argumentado, ainda, que, em face da grande demanda do setor
financeiro e o entendimento que somente a certidão bastaria,
houve casos em que a comprovação não foi emitida.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, discorrendo sobre a defesa apresentada
neste e no item seguinte, e contra argumentando, em suma, que
a defesa apenas confirmou a irregularidade.
Verifico da legislação fundamentadora da irregularidade, em
análise, que dela não consta a obrigação de emissão e juntada
aos autos do processo administrativo do comprovante de autenticação das certidões negativas.
O mencionado § 2º, do artigo 12, do Decreto Estadual nº 1.527R/2005, estabelece que poderá ser apresentado para fazer prova
da regularidade as certidões negativas referentes aos incisos IV
e V (INSS, FGTS, Fazenda Nacional, Estadual e Municipal) obtidas via INTERNET e que caberá, no entanto, a quem os receber, confirmar o seu teor na própria rede de comunicação
internet ou no órgão emitente.
Constato, ainda, que não fora demonstrado nos autos quais certidões não foram confirmadas, nem informação de irregularidade em qualquer certidão mediante confirmação pela equipe de
auditoria.
Em assim sendo, a despeito da justificativa apresentada pelo
responsável, entendo que a confirmação poderia ter sido feita
pelo setor financeiro e não impressa e juntada aos autos por
entender como correta a posição de que a certidão era suficiente
para o cumprimento da lei, e, ademais, não compete ao Diretor
Geral tal providência administrativa, tendo sua autorização
de pagamento ressalva o cumprimento das formalidades
legais como alegado e comprovado ás fls. 626, 653, 679,
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682, 685, 694, 700, 713, e outras.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade por ausência de demonstração quanto à
sua ocorrência.
11) DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, II, DA LEI
8666/93 CARACTERIZANDO FRACIONAMENTO DE DESPESA (ITEM VIII.2.2- ITI E 2.13 - ITC) – ARTIGOS 23, INCISO II, E 24, INCISO II, DA LEI 8666/93, E ARTIGO 2º, DO
DECRETO ESTADUAL Nº 1.527-R/2005.
Responsável: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral.
Relata a equipe técnica a ocorrência do fato, em análise, nos
mesmos processos relacionados no item anterior, documentos
15 e 16.
O responsável demonstrou, às fls. 835/839, os materiais médicos adquiridos através de cada processo relacionado pela equipe
técnica e respectivas datas, de cuja indicação verifica-se que uns
foram adquiridos diretamente por resultar deserto o processo
de pregão eletrônico, outros três adquiridos através de Atas de
Registro de Preços, sendo que os demais foram adquiridos
em caráter de urgência enquanto tramitavam os processos licitatórios correspondentes para se evitar o desabastecimento do hospital.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva demonstrou (fls.
275), os valores das aquisições dos materiais referidos pelo gestor, as quais ocorreram no período de 17 a 28/01, 26 a 28/02,
e 19 e 20/03/08, somando, nestes períodos, as aquisições de
luvas o valor de R$ 44.036,20 e de medicamentos no valor de
R$ 36.253,50, sugerindo a mantença da irregularidade, contra
argumentando, em suma, que a situação emergencial alegada
decorreu de falta de planejamento.
Assim, concluiu a área técnica pela mantença da irregularidade
com base no inciso IV, do artigo 24, da Lei 8666/93, sendo que
o gestor fora citado para manifestar-se sobre infringência
do inciso II do artigo 23 e inciso II do artigo 24, ambos da
mesma lei de licitações, tendo explicado que, em verdade,
as aquisições basearam-se nos incisos IV e V do referido
artigo 24.
A jurisprudência o Tribunal de Contas da União – TCU entende
que o fato de se realizar vários procedimentos ou mesmo ocorrer
dispensa, não é, de pronto, indicativo de fracionamento, como
transcrita, verbis:
[...] a realização de vários procedimentos em um exercício
não caracteriza, por si só, o fracionamento indevido da
despesa, o qual somente ocorre quando não se preserva a
modalidade pertinente para o total de aquisições do exercício (§ 2º do art. 23 da Lei 8.666/1993) - Acórdão 667/2005
– Plenário
Vê-se que não fora indicado especificamente o fracionamento
ocorrido, apenas indicando-se ocorrência de fracionamento em
face da dispensa da licitação, ademais, deve se levar em conta as razões de defesa do gestor que mostrou preocupação
maior com o abastecimento do hospital, relativamente à
situação de serviço essencial para a população, qual seja
o atendimento aos seus pacientes (em situação muitos e
grave), não se quedando às formalidades legais, atitude
que deve ser compreendida como de preservação do bem
maior, a vida.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, acato as
razões de defesa e afasto a presente irregularidade.
12) CERTIDÕES NEGATIVAS COM PRAZO VENCIDO QUANDO DO PAGAMENTO (ITEM VIII.2.4 - ITI E 2.15 - ITC) –
ARTIGO 55, INCISO XIII, DA LEI 8666/93.
Responsável: Danilo Sérgio Rosestolato – Diretor Geral.
Consta do relato técnico a ocorrência do fato relativamente aos
processos nº 02, 78 e 82/2008 (documento 16, fls. 703/715 e
747/794), isto é, certidões negativas com prazo vencido quando
do pagamento.
O responsável alegou, em síntese, que em todas as suas autorizações de pagamento ressalvou o cumprimento das formalidades legais, entre estas, que as certidões estivessem em dia e
que tal função era de competência do setor financeiro e não sua.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em suma, que as
justificativas apresentadas apenas confirmaram a irregularidade.
Primeiramente, esclareçe-se que a exigência de habilitação é na
licitação (artigo 27 da Lei 8666/93) e, no caso de regularidade
com o sistema previdenciário a exigência de regularidade é na
contratação, prevendo o artigo 55, inciso XIII, do estatuto das li-
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citações, dispositivo fundamentador da irregularidade, que, entre as cláusulas necessárias do contrato, deve estar aquela que estabeleça a obrigação do contratado de manter
durante a execução contratual as mesmas condições de
habilitação.
Verifico da documentação juntada em auditoria que, quanto aos
processos relacionados, referem-se a dispensa de licitação
e de dispensa do instrumento contratual, e que, por ocasião da emissão das notas de empenho e/ou ordens de fornecimento, substitutivos do instrumento contratual, as certidões
negativas apresentadas quando convocados os fornecedores já
se encontravam com a validade vencida (fls. 708/712, 753/763
e 774/794- proc.TC 5449/09 apenso).
Contudo, embora exista a irregularidade, o verdadeiro responsável por ela é o Chefe do grupo Financeiro (GFS) que não fora
identificado nos autos, nem citado para que se explicasse quanto a este fato, e, como afirmou o gestor, ao autorizar todos
os pagamentos fizera ressalva, condicionando a presença
nos autos, da documentação necessária à liquidação da
despesa, entre esta as certidões negativas em dia.
Em assim sendo, conquanto persista a ocorrência da irregularidade, entendo que não deva o gestor ser apenado por ato que
não tenha praticado, tendo inclusive feito ressalva a este respeito, não tendo sido demonstrado o nexo causal, motivo pelo qual
afasto referida irregularidade relativamente ao Diretor geral
em questão.
Por todo o exposto, nos termos da Resolução TC nº 261/2013,
acompanhando em parte a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara desta
egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Afaste as irregularidades relativas aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12 desta decisão, em face das razões antes
expendidas.
b) Julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2008 do Hospital São Lucas, de responsabilidade do senhor Danilo Sérgio Rosestolaro, dando-lhe a devida
quitação.
c) Considere REGULAR os atos de gestão praticados pela senhora Raquel Aparecida Hilário, Pregoeira Oficial do Hospital
São Lucas no exercício de 2008.
d) Expeça as seguintes RECOMENDAÇÃOES ao atual gestor do
Hospital São Lucas, conforme as seguir indicado:
1) Seja observada, em todos os processos licitatórios, a validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal, especialmente aquelas referentes ao INSS e ao FGTS, por ocasião
da contratação, seja por meio de instrumento contratual, nota
de empenho, ordem de fornecimento ou de prestação de serviços, instrumentos congêneres.
2) Observe ao autorizar o empenho da despesa, ao assinar o
contrato, ou a ordem de serviço ou de fornecimento, ou instrumentos congêneres, a presença, em anexo, das certidões negativas, especialmente aquelas relativas à regularidade com a
Previdência Social e o FGTS.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3066/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho de dois mil e quinze, por maioria, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva:
1. Afastar as irregularidades relativas aos itens 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2008, do Hospital São Lucas, sob a responsabilidade
do Sr. Danilo Sérgio Rosestolato, dando-lhe a devida quitação;
3. Considerar regulares os atos de gestão praticados pela Sra.
Raquel Aparecida Hilário, Pregoeira Oficial do Hospital São Lucas
no exercício de 2008;
4. Recomendar ao atual gestor do Hospital São Lucas que:
4.1 Seja observada, em todos os processos licitatórios, a validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal, especialmente aquelas referentes ao INSS e ao FGTS, por ocasião da
contratação, seja por meio de instrumento contratual, nota de
empenho, ordem de fornecimento ou de prestação de serviços,
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instrumentos congêneres;
4.2 Observe ao autorizar o empenho da despesa, ao assinar o
contrato, ou a ordem de serviço ou de fornecimento, ou instrumentos congêneres, a presença, em anexo, das certidões negativas, especialmente aquelas relativas à regularidade com a
Previdência Social e o FGTS;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou o Ministério Público Especial de Contas, votando pela irregularidade das contas e multa.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1021/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5060/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
RIO PRETO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - CLÁUDIA MARTINS BASTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, referente ao 1º bimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Dores
do Rio Preto, sob a responsabilidade da Sra. Cláudia Martins
Bastos, Prefeita Municipal.
Realizada a Instrução Técnica Inicial ITI nº 609/2015 (fl. 01),
a área técnica sugeriu pela Notificação da Senhora Responsável
Cláudia Martins Bastos, para o encaminhamento da Prestação de
Contas referentes ao período do 1º bimestre de 2015.
Ato contínuo, a referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº
609/2015 foi submetida a manifestação técnica, na forma regimental, junto a Secretaria Geral de Controle Externo.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 3ª Secretaria de Controle Externo, nos termos do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO nº 359/2015, de folha 09, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador-Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do
Parecer, de fl. 13, em consonância com a área técnica, pugnou
no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, 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 359/2015, de folha 09, litteris:
[...]
II. DA ANÁLISE
Em consulta ao sistema CIDADESWEB, confirmamos que os
dados da omissão em epígrafe foram encaminhados no dia
16/06/2015, conforme documentos às fls. 4/7, estando o jurisdicionado em conformidade com a Resolução TC nº 247/2012.
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III. CONCLUSÃO
Pelo exposto, conclui-se que a omissão relativa à Prestação de Contas do 1º bimestre/2015 da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto foi sanada.
Assim, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do
art. 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução TC nº 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 1° bimestre de 2015 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, da Prefeitura Municipal de Dores do Rio
Preto, referentes ao 1° bimestre de 2015, de responsabilidade
da Sra. Cláudia Martins Bastos, Prefeita Municipal de Dores do
Rio Preto, 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-5060/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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 em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1022/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-6118/2015
JURISDICIONADO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIROS
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL -EDILSON MORAIS MONTEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, referente ao 1º bimestre de 2015, do Fundo Municipal de Assistência
Social de Pinheiros, sob a responsabilidade do Sr. Edilson Morais
Monteiro.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 4ª Secretaria
de Controle Externo, nos termos da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 879/2015 (fl. 01), sugeriu a citação do agente responsável.
Em seguida, a área técnica, por meio da 4ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
nº 330/2015, de folha 11, opinou pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do despacho
da lavra de seu Procurador-Designado, Dr. Luciano Vieira, em
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consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito
de deliberação da Primeira Câmara 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 4ª Secretaria de Controle Externo se
manifestado, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 330/2015, litteris:
[...]
III. CONCLUSÃO
Compulsando o sistema Cidades Web do Tribunal verificamos que
os arquivos do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros
referentes ao período descrito foram enviados em 27/05/2015.
Assim, verifica-se com base no sistema Cidades Web que,
na presente data (22/06/2015), o jurisdicionado está em
conformidade com a Resolução nº 247/12.
Ante o exposto, sugerimos o arquivamento dos autos. –
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 1° bimestre de 2015 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, do Fundo Municipal de Assistência Social
de Pinheiros, referente ao 1° bimestre de 2015, de responsabilidade do Sr. Edilson Morais Monteiro, tendo em vista a perda
do objeto, em razão do saneamento da omissão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6118/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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 em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1023/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5815/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 1º bimestre do exercício de 2015, da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, sob a responsabilidade do
Sr. Claumir Antônio Zamprogno.
Conforme narrado na Instrução Técnica Inicial n° 687/2015,
acostada à folha 01, de uma meta bimestral de arrecadação de
R$ 11.159.908,02, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
o Poder Executivo Municipal realizou R$ 10.123.114,62.
Assim sendo, a 4ª Secretaria de Controle Externo, em atendimento ao disposto no art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000,
sugere emissão de parecer de alerta.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma
do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica
quando opinou pela emissão de parecer de alerta.
A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
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:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso
II do art. 4º e no art. 9º;
[...]
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a
Prefeitura Municipal de Santa Teresa não cumpriu o estabelecido
no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 687/2015, relativamente à meta bimestral de arrecadação.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no art.
59, § 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº
101/2000, VOTO pela EMISSÃO DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Santa Teresa, por não ter cumprido as previsões de
arrecadação do 1º bimestre de 2015.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5815/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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 em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1024/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5758/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
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RESPONSÁVEL - ROMULO DA SILVA BAIA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, referente ao 1º bimestre de 2015, do Fundo Municipal de Assistência
Social de Nova Venécia, sob a responsabilidade do Sr. Romulo
da Silva Baia.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da 5ª Secretaria
de Controle Externo, nos termos da Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 707/2015 (fl. 01), sugeriu a citação do agente responsável.
Em seguida, a área técnica, por meio da 5ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
nº 371/2015, de folha 10, opinou pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do despacho
da lavra de seu Procurador-Designado, Dr. Luciano Vieira, em
consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito
de deliberação da Primeira Câmara 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 5ª Secretaria de Controle Externo se
manifestado, nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 371/2015, litteris:
[...]
III. CONCLUSÃO
Ao consultar o sistema Cidades-Web verifica-se que o período demandado foi encaminhado e homologado, estando o Jurisdicionado, em relação ao período demandado no
presente processo, em conformidade com Resolução nº
TCEES 247/12.
Ante o 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, constatou que
os dados referentes ao 1° bimestre de 2015 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, do Fundo Municipal de Assistência Social
de Nova Venécia, referente ao 1° bimestre de 2015, de responsabilidade do Sr. Romulo da Silva Baia, 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-5758/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de julho 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 em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Marco Antonio da Silva, Relator, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1252/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2682/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da senhora
INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 202/2015 (f.
20/28) e da Instrução Técnica Conclusiva n. 3365/2015
(f. 30/31), a área técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas, com quitação ao gestor, uma vez que
as demonstrações contábeis representaram adequadamente
a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade,
quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 33, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA ESPERANÇA, relativa ao
exercício de 2013, dando-se quitação ao responsável, senhora INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2682/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia vinte e seis de agosto de dois mil e
quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Inez Gaigher Milanese Vidal, dando-lhe a devida
quitação, arquivando-se os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da Presidência, a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, e o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-1253/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3362/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEL - ANA MARIA GALETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO
DE 2012 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIROS, referente
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da senhora ANA
MARIA GALETTI.
Nos termos da Instrução Contábil Conclusiva n. 108/2015
e da Instrução Técnica Conclusiva n. 3408/2015, a área
técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas,
com quitação ao gestor, uma vez que as demonstrações
contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 1132, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85
da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHEIROS, relativa ao
exercício de 2012, dando-se quitação à responsável, senhora
ANA MARIA GALETTI.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3362/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia vinte e seis de agosto de dois mil e
quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro,
referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade da Sra.
Ana Maria Galetti, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da Presidência, a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, e o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-1254/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2614/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MUNIZ FREIRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1102/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-323/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIMESTRE DE 2014 - 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, através do sistema Cidades Web, da Prefeitura
Municipal de Mimoso do Sul, relativa ao 5º bimestre do exercício
financeiro de 2014.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 236/2015 (fls. 14), registrou que o período demandando, foi encaminhado e homologado atendendo ao Termo de Citação 112/2015, estando em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012, sugerindo ao final, o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Luiz Henrique Anastácio da Silva, em seu
Parecer PPJC 3205/2015 de Fls. 19, acolheu o Relatório Conclusivo
de Omissão da 5ª SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter cumprido o seu desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-323/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1103/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5926/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008
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RESPONSÁVEIS - BRAZ DELPUPO, DALTON PERIM, ANTÔNIO
CARLOS REZENDE DA SILVA, WASHINGTON LUIZ BISSOLI, CYNTIA
FIGUEIRA GRILLO E FÁBIO ALTOÉ
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008
– 1) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE WASHINGTON
LUIZ BISSOLI, DALTON PERIM, CYNTIA FIGUEIRA GRILLO
E FÁBIO ALTOÉ – 2) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
DO SR. BRAZ DELPUPO – MULTA – 3) EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA ANTÔNIO CARLOS
REZENDE DA SILVA – 4) RECOMENDAÇÕES – 5) DETERMINAÇÕES – 6) APURAR VIABILIDADE DE INCLUSÃO NO PAF
2016 – 7) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativa ao
exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Braz Delpuppo,
Prefeito Municipal, com a finalidade de verificar a regularidade dos
procedimentos contábeis e financeiros, examinando aqueles relativos às transferências à entidades privadas, licitações, aos contratos, às inexigibilidades, às dispensas de licitação e demais procedimentos relativos à gestão de recursos públicos.
A 6ª Controladoria Técnica elabora o Relatório de Auditoria nº
RA-O 77/2010, fls. 05 a 84, destacando os seguintes indícios de
irregularidades :
5.1.2 - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
5.1.2.1 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE
5.1.2.1.1 – Repasse de R$ 55.000,00 – Protocolo 17.499/2009
A1 – Emissão de cheque de pagamento antes da emissão da
nota fiscal
A2 – Aquisição de equipamentos (bem de uso permanente)
– Despesa de capital
5.1.2.1.2 – Repasse de R$ 20.000,00 – Protocolo 19.634/2009
A1 – Aquisição de equipamentos (bem de uso permanente)
– Despesa de capital
5.1.2.1.3 – Repasse de R$ 15.000,00 – Protocolo 20.140/2009
– Escola “Jutta Batista”
A1 – Emissão da nota fiscal e pagamento integral anteriormente a assinatura do contrato de prestação de serviços e
conseqüente execução
5.1.2.2 – Hospital Padre Máximo – HPM
A1 – Ausência de cópia dos cheques de pagamento
A2 – Ausência de comprovante de pagamento
A3 – Não apresentação da GFIP referente à folha de pagamento do mês de referência
A4 – Aquisição de equipamentos (bem permanente) – Despesa de capital
A5 – Ausência da relação de pacientes atendidos com serviços de anestesia
A6 – Divergência no mês de referência informado na listagem dos pacientes atendidos
5.1.2.3 – Instituto Caminhos da Razão
5.2.5.1 – ADITIVOS DE CONTRATOS de prestação de serviços continuados VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2008
5.2.5.1.1 – ausência de Publicação resumida do instrumento
do contrato e respectivos aditivos
5.2.5.1.2 – prorrogação indevida de contrato de aquisição de
combustível com o posto esmig
5.2.5.1.3 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA jurídico-legal
PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
5.2.5.2 – descumprimento das formalidades contratuais
5.2.5.2.1 – AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS ADITIVOS DO
CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA celebrados com
a e&l software
5.2.5.2.2 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FISCAL DOS CONTRATOS
5.2.5.3 – realização de convite sem obtenção de três propostas válidas – participação de Empresa com objeto social diverso do licitado – Não demonstração da limitação de mercado
5.2.5.4 – admissão de redução de valor proposto inicialmente por mandatário sem procuração com poderes especiais
– descumprimento do item 05.04 do Edital de Pregão nº
012/2008
5.2.5.5 – IMPEDIMENTO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA INDEVIDAMENTE
5.2.5.6 – Fracionamento da despesa
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5.2.5.7 – Falta de planejamento da despesa – ausência de
projeto básico e executivo para utilização de autoclave
5.2.5.8 – Ausência de Comprovação da Liquidação da Despesa
5.3.3.1 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DE ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO
5.3.3.2 – AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (DESPACHO ESCRITO) RELATIVO ÀS CONTRATAÇÕES E TAMBÉM AOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS
5.3.3.3 – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS
5.3.3.4 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO
POR CRÍTICA ESPECIALIZADA OU POR OPINIÃO PÚBLICA
5.4.2 – REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL
5.4.3 – CESSÃO DE SERVIDORES SEM AMPARO LEGAL
5.5.1 – REAJUSTE DE PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS SEM
LEI ESPECÍFICA
5.8.1 – Ausência de controle efetivo de ponto – Ausência de
fiscalização sobre o CUMPRIMENTO DA JORNADA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
5.8.2.1 - Concessão indevida de benefício em favor de Policiais Militares – Custeio de residência para Policial Militar
quando já recebem “auxílio-moradia” pago pela PMES
5.8.2.1.1 – quantificação dos pagamentos indevidos à Pmes,
defensoria pública, fórum [TJES], Cartório eleitoral [ter],
5.8.2.2 – Descumprimento das exigências elencadas na Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006, para celebração de convênios
com a Administração Estadual
5.8.3.1 – Ausência de parecer jurídico, justificativa do preço,
da escolha do fornecedor, e de publicação na imprensa oficial
5.8.3.2 – ausência de Anotação de Responsabilidade técnica
e de parecer prévio da comissão de avaliação nos moldes
exigidos pela legislação vigente
Conclui o presente relatório opinando pela citação do responsável para apresentação de justificativas, bem como, solidariamente,
a citação do Sr. Washington Luiz Bissoli – Presidente da APAE,
à época, e do Sr. Dalton Perim – Prefeito Municipal no exercício
de 2009.
A mesma Controladoria Técnica elabora Instrução Técnica Inicial
ITI 519/2010, fls. 1448 a 1488, opinando pela citação dos Srs.
Braz Delpuppo, Washington Luiz Bissoli e Dalton Perim, bem
como do Sr. Antônio Carlos Rezende – Secretário Municipal de
Finanças, da Sra. Cyntia Figueira Grillo – membro do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Sr. Fábio
Altoé, também membro do mesmo Conselho.
A Controladoria Geral Técnica, através de manifestação às fls.
1489, considerando os achados de auditoria, opina pela Notificação do Sr. Dalton Perim, para adoção das seguintes providências :
- Promover a implantação de um sistema de registro de ponto efetivo, em prazo fixado por este Tribunal, a fim de permitir o controle
e fiscalização da entrada e saída de seus servidores, informando, ao
final, as providências adotadas a esta Corte de Contas.
- Promover as adaptações físicas necessárias com vistas a permitir
a instalação e utilização do aparelho denominado “autoclave horizontal” adquirido pelo Município de Venda Nova do Imigrante, para
uso nas unidades de saúde e no Hospital Padre Máximo, haja vista
encontrar-se encaixotado desde sua aquisição em 2008, contrariando os princípio do interesse público, moralidade, eficácia, eficiência
e efetividade, tal como descrito no artigo 37, caput, da CRF/88.
Decide o Plenário desta Corte de Contas, por unanimidade, conforme Decisão Preliminar TC 0557/2010, fls. 1501, nos termos
do voto do então Conselheiro Relator Dr. Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, notificar especialmente o Sr. Dalton Perim, conforme Termo de Notificação 1934/2010, fls. 1502, bem como citar todos
os responsáveis elencados acima, conforme Termos de Citação
nº 0641 a 0646/2010, fls. 1503 a 1508.
Devidamente citado o Sr. Braz Delpuppo encaminha justificativas
e documentos às fls. 1517 a 2744. No mesmo sentido o Sr. Dalton
Perim às fls. 2747 a 3038, a Sra. Cyntia Figueira Grillo e o Sr.
Fábio Altoé às fls. 3040 a 3048, e o Sr. Washington Luiz Bissoli
às fls. 3050 a 3054.
Decide o Plenário desta Corte de Contas, por maioria, conforme
Decisão TC 0815/2011, fls. 3069, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Dr. João Luiz Cotta Lovatti, fls. 3061
a 3062, considerar revel o Sr. Antônio Carlos Resende, por se
manter silente. Na mesma sessão plenária, foram vencidos os
Conselheiros Elcy de Souza e José Antônio Almeida Pimentel, que
votaram pela realização de diligência, a fim de que seja elaborada a devida e necessária Instrução Técnica Inicial especificamente
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em relação à irregularidade apontada no item 5.4.2 ( Remuneração Acima do Teto Constitucional ) do Relatório de Auditoria nº
77/2010 ( fls. 50 a 51 ).
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elabora
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3734/2012, fls. 3073 a 3194,
opinando pelo seguinte :
- pela irregularidade dos atos de gestão, frente à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no exercício 2008, de responsabilidade do senhor Braz Delpupo, Prefeito Municipal, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal ou regulamentar,
presentificada nos itens 1.1.1; 1.1.3; 1.1.7; 1.1.12 1.1.13; 1.1.14;
1.1.15; 1.1.16; 1.1.19; 1.1.20; 1.1.23; 1.1.24; 1.1.25 e 1.1.28.
- pela regularidade com ressalva dos atos praticados pelo senhor
Washington Luiz Bissoli, Diretor-Presidente da APAE de Venda
Nova do Imigrante, no exercício 2008, tendo em vista o cometimento de falha de natureza formal que, pela sua especificidade,
não se revestiu de natureza grave nem acarretou injustificado dano
ao erário, presentificada no item 1.1.3, concernente à aquisição
de bens permanentes com verba destinada a despesas de custeio.
- pela regularidade com ressalva dos atos praticados pelo senhor Dalton Perim, Diretor do Hospital Padre Máximo, no exercício
2008 (nos meses de janeiro a março), tendo em vista o cometimento de falha de natureza formal que, pela sua especificidade,
não se revestiu de natureza grave nem acarretou injustificado dano
ao erário, presentificada no item 1.1.7, concernente à aquisição
de bens permanentes com verba destinada a despesas de custeio.
- pela regularidade dos atos praticados pela senhora Cyntia
Figueira Grillo, Membro do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Venda Nova do Imigrante, no exercício
2008, conforme opinamento exarado no item 1.1.11.
- pela regularidade dos atos praticados pelo senhor Fábio Altoé,
Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Venda Nova do Imigrante, no exercício 2008, conforme
opinamento exarado no item 1.1.11.
- seja o presente processo julgado extinto, sem solução do
mérito - com base no art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente - em relação ao senhor Antônio
Carlos Resende da Silva, Secretário Municipal de Finanças, no
exercício 2008, tendo em vista a exclusão de sua responsabilidade
em todos os itens analisados.
- que o Plenário desta E. Corte de Contas determine, com fundamento nos artigos 91 e 112, caput, da novel LC 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES), a realização de inspeção ou auditoria na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante com a finalidade de
apurar:
- a regularidade na aplicação dos recursos repassados – no valor de
R$250.000,00 - ao Instituto Caminhos da Razão para a construção
de sua sede, por intermédio de convênio firmado com o Município;
b) a existência de prestação de contas pelo Instituto Caminhos da
Razão e sua pertinência com os valores praticados no mercado para
com os mesmos bens e serviços adquiridos. Convém ser observado
que a equipe de inspeção ou auditoria seja composta por integrantes com formação em engenharia, para que se possa efetuar as
medições e cálculos do custo da obra da sede do Instituto Caminhos
da Razão. Em caso de assentimento das presentes sugestões, a fim
de instruir o processo de auditoria ou inspeção, deverão ser trasladadas cópias da presente Instrução Conclusiva e dos documentos
constantes às fls. 308/324 e 3043/3045.
- se os valores pagos nos dois imóveis desapropriados através dos
Decretos nsº 1403/2007 e 1407/2008, para a construção da unidade do CEFET (atual IFES), condizem com a realidade dos preços praticados em imóveis similares situados na mesma localidade,
tendo em vista a expressiva discrepância encontrada no valor do
metro quadrado pago nos dois terrenos desapropriados, da ordem
de 35,91%, bem como, a simplicidade demasiada dos laudos de
avaliação presentes às fls. 1059 e 1102 destes autos.
- que o Plenário desta E. Corte de Contas recomende, (cf. art. 1º,
inciso XXXVI, da LC 621/2012) ao atual Prefeito Municipal de Venda
Nova do Imigrante:
– que passe a classificar contabilmente o aporte de recursos destinado a aquisições de bens permanentes pelas instituições privadas,
mantidas com auxílio econômico da Prefeitura, como Transferência
de Capital – Auxílio para Equipamentos e Instalações. Tal aporte de
recurso deverá ser realizado através da modalidade “Transferência
a Entidades Privadas”, com as cautelas que lhe são pertinentes,
quais sejam: previsão na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais através de lei específica (artigos 41 e 42, da Lei nº
4.320/64 e art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000); atendimento aos ditames da Lei Federal nº 4.320/64, quanto à forma contábil
e orçamentária; necessária prestação de contas, consoante exigên-
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cia constitucional (art. 70, § único, da CRFB/88); observância ao
disposto no artigo 116 da Lei de Licitações e Contratos.
– que se abstenha de realizar prorrogações de contratos de fornecimento de bens, advertindo-se que a prorrogação, nos moldes
do que estabelece o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, só é
possível nas contratações cujo objeto se refira à prestação de serviços de natureza contínua, não sendo aplicável em contratação de
fornecimento de bens.
– que passe a designar, formalmente, representante da Administração para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
– que passe a observar ao disposto no artigo 38, inciso VI, e § único, da Lei nº 8.666/93, que estabelece a necessidade de elaboração
de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação ou para
justificar a sua dispensa ou inexigibilidade.
- que passe a formalizar a cessão de servidores municipais para
outros órgãos, de outras esferas governamentais, através de regular termo de cessão, conferindo, outrossim, publicidade ao ato por
meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.
– que observe, diante do que estabelece o art. 37, inciso X, da
CF/88, a necessidade de edição de lei específica para a realização
de revisão geral anual ou reajuste de vencimentos e subsídios dos
agentes políticos e servidores municipais.
– que proceda à implantação de um controle efetivo de freqüência
dos servidores municipais.
- que quando pretender custear despesas originariamente da competência de outro ente federado atente para os requisitos presentes no artigo 62 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000).
- que na expedição de decretos expropriatórios observe os seguintes requisitos mínimos: a) a descrição precisa do bem a ser desapropriado; b) que fique expresso o fim a que se destina a desapropriação para que se possibilite apurar, a posteriori, se houve desvio
de finalidade ou não; c) o dispositivo legal da lei expropriatória que
autoriza tal hipótese de desapropriação.
- que o Plenário desta E. Corte de Contas, com fulcro no art. 86 da
LC 621/2012 (LOTCEES), determine ao atual Diretor-Presidente
da APAE de Venda Nova do Imigrante que se abstenha de utilizar
verba oriunda de subvenção na aquisição de bens permanentes,
atendo-se ao preconizado na Lei nº 4.320/64 que destina a verba
de subvenção à cobertura de despesas de custeio.
- que o Plenário desta E. Corte de Contas, com fulcro no art. 86 da
LC 621/2012 (LOTCEES), determine ao atual Diretor do Hospital
Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante que se abstenha de
utilizar verba oriunda de subvenção na aquisição de bens permanentes, atendo-se ao preconizado na Lei nº 4.320/64 que destina a
verba de subvenção à cobertura de despesas de custeio.
- que o Plenário desta E. Corte de Contas, com fundamento nos
artigos 62, e artigos 95 e 96, da Lei Complementar nº 32/93 (Lei
Orgânica do TCEES), apene com MULTA o senhor Braz Delpupo.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer PPJC 243/2014
do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
fls. 3198 a 3203, manifesta-se integralmente de acordo com
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3734/2012, para que seja a
prestação de contas em exame julgada IRREGULAR, com fulcro no
art. 84, III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar nº 621/2012,
aplicando-se ao gestor, multa pecuniária, na forma do art. 135, I
e II, do indigitado estatuto legal.
Assim vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E TRANSFERÊNCIAS. EMISSÃO DE CHEQUE DE
PAGAMENTO ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BEM DE USO PERMANENTE)
– DESPESA DE CAPITAL. EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO INTEGRAL ANTERIORMENTE A ASSINATURA DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSEQÜENTE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS CHEQUES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DA GFIP REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO
DE PACIENTES ATENDIDOS COM SERVIÇOS DE ANESTESIA. DIVERGÊNCIA NO MÊS DE REFERÊNCIA INFORMADO
NA LISTAGEM DOS PACIENTES ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
E RESPECTIVOS ADITIVOS. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM O POSTO ESMIG. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA JURÍDICO-LEGAL
PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SISTEMAS DE IN-
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FORMÁTICA. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS ADITIVOS DO
CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA CELEBRADOS
COM A E&L SOFTWARE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FISCAL DOS CONTRATOS. REALIZAÇÃO DE CONVITE SEM OBTENÇÃO DE TRÊS PROPOSTAS VÁLIDAS – PARTICIPAÇÃO
DE EMPRESA COM OBJETO SOCIAL DIVERSO DO LICITADO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE MERCADO. ADMISSÃO DE REDUÇÃO DE VALOR PROPOSTO INICIALMENTE POR
MANDATÁRIO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS
– DESCUMPRIMENTO DO ITEM 05.04 DO EDITAL DE PREGÃO
Nº 012/2008. IMPEDIMENTO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA INDEVIDAMENTE. FRACIONAMENTO DA DESPESA. FALTA
DE PLANEJAMENTO DA DESPESA – AUSÊNCIA DE PROJETO
BÁSICO E EXECUTIVO PARA UTILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DE ESCOLHA
DO FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
PARECER JURÍDICO (DESPACHO ESCRITO) RELATIVO ÀS
CONTRATAÇÕES E TAMBÉM AOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO POR CRÍTICA ESPECIALIZADA OU POR OPINIÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO ACIMA
DO TETO CONSTITUCIONAL. CESSÃO DE SERVIDORES SEM
AMPARO LEGAL. REAJUSTE DE PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS SEM LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTROLE EFETIVO DE PONTO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O
CUMPRIMENTO DA JORNADA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
E DA EDUCAÇÃO. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO EM
FAVOR DE POLICIAIS MILITARES – CUSTEIO DE RESIDÊNCIA PARA POLICIAL MILITAR QUANDO JÁ RECEBEM “AUXÍLIO-MORADIA” PAGO PELA PMES. QUANTIFICAÇÃO DOS
PAGAMENTOS INDEVIDOS À PMES, DEFENSORIA PÚBLICA,
FÓRUM [TJES], CARTÓRIO ELEITORAL [TER]. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ELENCADAS NA PORTARIA AGE/
SEFAZ Nº 01/2006, PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM
A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO, JUSTIFICATIVA DO PREÇO, DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, E DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
E DE PARECER PRÉVIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO NOS
MOLDES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACOLHER
E REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS. DETERMINAÇÕES.
RECOMENDAÇÕES. MULTA.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que das irregularidades apontadas
na Instrução Técnica Inicial ITI 519/2010, foram afastadas todas as hipóteses de ressarcimento, conforme discriminado no
seguinte excerto da mesma :
2.2. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM VERBA DESTINADA A DESPESAS DE CUSTEIO
Eventual ressarcimento no valor de R$ 2.657,30 ou 1.467,06
VRTE’s.
3. ESCOLA JUTTA BATISTA – APAE:
3.1. EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO PARCIAL ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
3.2. AUSENCIA DE PRESTAÇAO DE CONTAS
Eventual ressarcimento no valor de R$8.032,52, ou 4.434,67
VRTE’s.
4. HOSPITAL PADRE MÁXIMO
4.1. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS
Farmácia Feitoza Ltda (R$ 243,14):
Escelsa (R$ 4.821,20):
Além de eventual ressarcimento no valor de R$ 660.000,00 ou
364.379,17VRTE’s.
4.2. AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE COM VERBA DESTINADA A DESPESAS DE CUSTEIO
Eventual ressarcimento no valor de R$ 1.741,71 ou 961,58 VRTE’s.
4.3. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS
COM SERVIÇOS DE ANESTESIA
Eventual ressarcimento no valor de R$ 5.369,17 ou 2.964,26 VRTE’s.
5. iNSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO
5.1. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A ENTIDADE
PRIVADA SEM PRESTAÇAO DE CONTAS
Eventual ressarcimento no valor de R$ 250.000,00 ou 138.022,41
VRTE’s.
18. Pagamento de despesas de órgâos estaduais com verba
municipal.
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Eventual ressarcimento no valor de R$ 53.848,28 ou 29729,07
VRTE’s.
Após análise das justificativas e documentos apresentados, remanesceram as seguintes irregularidades :
1.
AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –
APAE:
2.1. EMISSÃO DE CHEQUE DE PAGAMENTO ANTES DA ENTREGA DA NOTA FISCAL
2.2. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM VERBA DESTINADA A DESPESAS DE CUSTEIO
Ressarcimento afastado
4. HOSPITAL PADRE MÁXIMO
4.2. AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE COM VERBA DESTINADA A DESPESAS DE CUSTEIO
Ressarcimento afastado
6. ADITIVOS DE CONTRATOS de prestação de serviços continuados VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2008
6.1. prorrogação indevida de contrato de aquisição de combustível com o posto esmig
6.2. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA jurídico-legal PARA A
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
7. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇAO DE servidor para FISCALização dOS CONTRATOS administrativos
8. realização de convite com prejuízo à competitividade
9. IMPEDIMENTO IRREGULAR DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA
12. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO E DE ESCOLHA
DO PRESTADOR DO SERVIÇO
13. AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO NAS CONTRATAÇÕES
E CONTRATOS ORIGINÁRIOS
16. REAJUSTE DE PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS SEM LEI
ESPECÍFICA
17. Ausência de controle efetivo de ponto
18. Pagamento de despesas de órgâos estaduais com verba
municipal.
Ressarcimento afastado
20. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
20.2. Ausência de art - Anotação de Responsabilidade técnica e de parecer prévio da comissão de avaliação.
Ante o exposto, tenho como justo concordar integralmente com
a Área Técnica e Ministério Público de Contas, no sentido de acatar
as justificativas apresentadas pelos Senhores Washington Luiz
Bissoli, Dalton Perim, Cyntia Figueira Grillo e Fábio Altoé, em
face dos atos de gestão acima elencados. Deixo de acatar, no
entanto, as justificativas apresentadas pelo Sr. Braz Delpuppo,
referente aos mesmos atos, praticados frente à Prefeitura Municipal
de Venda Nova do Imigrante, no exercício 2008, de sua responsabilidade, apenando-o com multa de 500 VRTE.
VOTO também no sentido de que seja o presente processo julgado
extinto, sem solução do mérito - com base no art. 267, inciso IV,
do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente - em relação
ao senhor Antônio Carlos Resende da Silva, Secretário Municipal
de Finanças, no exercício 2008, tendo em vista a exclusão de sua
responsabilidade em todos os itens analisados.
VOTO ainda, no sentido de que sejam expedidas as seguintes determinações e recomendações:
- seja recomendado, (cf. art. 1º, inciso XXXVI, da LC 621/2012)
ao atual Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante:
– que passe a classificar contabilmente o aporte de recursos destinado a aquisições de bens permanentes pelas instituições privadas,
mantidas com auxílio econômico da Prefeitura, como Transferência
de Capital – Auxílio para Equipamentos e Instalações. Tal aporte de
recurso deverá ser realizado através da modalidade “Transferência
a Entidades Privadas”, com as cautelas que lhe são pertinentes,
quais sejam: previsão na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais através de lei específica (artigos 41 e 42, da Lei nº
4.320/64 e art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000); atendimento aos ditames da Lei Federal nº 4.320/64, quanto à forma contábil
e orçamentária; necessária prestação de contas, consoante exigência constitucional (art. 70, § único, da CRFB/88); observância ao
disposto no artigo 116 da Lei de Licitações e Contratos.
– que se abstenha de realizar prorrogações de contratos de fornecimento de bens, advertindo-se que a prorrogação, nos moldes
do que estabelece o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, só é
possível nas contratações cujo objeto se refira à prestação de serviços de natureza contínua, não sendo aplicável em contratação de
fornecimento de bens.
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– que passe a designar, formalmente, representante da Administração para os contratos em vigência, em conformidade com o disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93.
– que passe a observar ao disposto no artigo 38, inciso VI, e § único, da Lei nº 8.666/93, que estabelece a necessidade de elaboração
de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação ou para
justificar a sua dispensa ou inexigibilidade.
- que passe a formalizar a cessão de servidores municipais para
outros órgãos, de outras esferas governamentais, através de regular termo de cessão, conferindo, outrossim, publicidade ao ato por
meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.
– que observe, diante do que estabelece o art. 37, inciso X, da
CF/88, a necessidade de edição de lei específica para a realização
de revisão geral anual ou reajuste de vencimentos e subsídios dos
agentes políticos e servidores municipais.
– que proceda à implantação de um controle efetivo de freqüência
dos servidores municipais.
- que quando pretender custear despesas originariamente da competência de outro ente federado atente para os requisitos presentes no artigo 62 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000).
- que na expedição de decretos expropriatórios observe os seguintes requisitos mínimos: a) a descrição precisa do bem a ser desapropriado; b) que fique expresso o fim a que se destina a desapropriação para que se possibilite apurar, a posteriori, se houve desvio
de finalidade ou não; c) o dispositivo legal da lei expropriatória que
autoriza tal hipótese de desapropriação.
- seja determinado ao atual Diretor-Presidente da APAE de Venda
Nova do Imigrante, com fulcro no art. 86 da LC 621/2012 (LOTCEES), que se abstenha de utilizar verba oriunda de subvenção
na aquisição de bens permanentes, atendo-se ao preconizado na
Lei nº 4.320/64 que destina a verba de subvenção à cobertura de
despesas de custeio.
- seja determinado ao atual Diretor do Hospital Padre Máximo de
Venda Nova do Imigrante, com fulcro no art. 86 da LC 621/2012
(LOTCEES), que se abstenha de utilizar verba oriunda de subvenção
na aquisição de bens permanentes, atendo-se ao preconizado na
Lei nº 4.320/64 que destina a verba de subvenção à cobertura de
despesas de custeio.
Por fim, proponho que seja analisado pela Área Técnica a viabilidade de inclusão de pontos de fiscalização sugerida pela mesma
(abaixo descritas), que serão ao final decididas pelo plenário que
é a instância competente para a aprovação dos pontos de fiscalização.
- a regularidade na aplicação dos recursos repassados – no valor de
R$250.000,00 - ao Instituto Caminhos da Razão para a construção
de sua sede, por intermédio de convênio firmado com o Município;
b) a existência de prestação de contas pelo Instituto Caminhos da
Razão e sua pertinência com os valores praticados no mercado para
com os mesmos bens e serviços adquiridos. Convém ser observado
que a equipe de inspeção ou auditoria seja composta por integrantes com formação em engenharia, para que se possa efetuar as
medições e cálculos do custo da obra da sede do Instituto Caminhos
da Razão. Em caso de assentimento das presentes sugestões, a fim
de instruir o processo de auditoria ou inspeção, deverão ser trasladadas cópias da presente Instrução Conclusiva e dos documentos
constantes às fls. 308/324 e 3043/3045.
- se os valores pagos nos dois imóveis desapropriados através dos
Decretos nsº 1403/2007 e 1407/2008, para a construção da unidade do CEFET (atual IFES), condizem com a realidade dos preços praticados em imóveis similares situados na mesma localidade,
tendo em vista a expressiva discrepância encontrada no valor do
metro quadrado pago nos dois terrenos desapropriados, da ordem
de 35,91%, bem como, a simplicidade demasiada dos laudos de
avaliação presentes às fls. 1059 e 1102 destes autos.
É como VOTO.
Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5926/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Acolher razões de justificativas dos Srs. Washington Luiz
Bissoli, Dalton Perim, Cyntia Figueira Grillo e Fábio Altoé, em
face dos atos de gestão por eles praticados;
2. Rejeitar razões de justificativas do Sr. Braz Delpuppo, referentes aos atos de gestão por ele praticados frente à Prefeitura
Municipal de Venda Nova do Imigrante, no exercício de 2008, de
sua responsabilidade, apenando-o com multa de 500 VRTE, tendo
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em vista as irregularidades mantidas no voto do Relator;
3. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação
ao Sr. Antônio Carlos Resende da Silva, Secretário Municipal de
Finanças, no exercício de 2008, tendo em vista a exclusão de sua
responsabilidade em todos os itens analisados;
4. Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante:
4.1. Que passe a classificar contabilmente o aporte de recursos
destinado a aquisições de bens permanentes pelas instituições privadas, mantidas com auxílio econômico da Prefeitura, como Transferência de Capital – Auxílio para Equipamentos e Instalações.
Tal aporte de recurso deverá ser realizado através da modalidade
“Transferência a Entidades Privadas”, com as cautelas que lhe são
pertinentes, quais sejam: previsão na lei orçamentária anual ou em
seus créditos adicionais através de lei específica (artigos 41 e 42, da
Lei nº 4.320/64 e art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000); atendimento aos ditames da Lei Federal nº 4.320/64, quanto à forma
contábil e orçamentária; necessária prestação de contas, consoante
exigência constitucional (art. 70, § único, da CRFB/88); observância ao disposto no artigo 116 da Lei de Licitações e Contratos;
4.2. Que se abstenha de realizar prorrogações de contratos de fornecimento de bens, advertindo-se que a prorrogação, nos moldes
do que estabelece o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, só é
possível nas contratações cujo objeto se refira à prestação de serviços de natureza contínua, não sendo aplicável em contratação de
fornecimento de bens;
4.3. Que passe a designar, formalmente, representante da Administração para os contratos em vigência, em conformidade com o
disposto no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93;
4.4. Que passe a observar ao disposto no artigo 38, inciso VI, e §
único, da Lei nº 8.666/93, que estabelece a necessidade de elaboração de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação
ou para justificar a sua dispensa ou inexigibilidade;
4.5. Que passe a formalizar a cessão de servidores municipais para
outros órgãos, de outras esferas governamentais, através de regular termo de cessão, conferindo, outrossim, publicidade ao ato por
meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;
4.6. Que observe, diante do que estabelece o art. 37, inciso X, da
CF/88, a necessidade de edição de lei específica para a realização
de revisão geral anual ou reajuste de vencimentos e subsídios dos
agentes políticos e servidores municipais;
4.7. Que proceda à implantação de um controle efetivo de frequência dos servidores municipais;
4.8. Que quando pretender custear despesas originariamente da
competência de outro ente federado atente para os requisitos presentes no artigo 62 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000);
4.9. Que na expedição de decretos expropriatórios observe os seguintes requisitos mínimos: a) a descrição precisa do bem a ser
desapropriado; b) que fique expresso o fim a que se destina a desapropriação para que se possibilite apurar, a posteriori, se houve
desvio de finalidade ou não; c) o dispositivo legal da lei expropriatória que autoriza tal hipótese de desapropriação;
5. Determinar:
5.1. Ao atual Diretor-Presidente da APAE de Venda Nova do
Imigrante que se abstenha de utilizar verba oriunda de subvenção
na aquisição de bens permanentes, atendo-se ao preconizado na
Lei nº 4.320/64 que destina a verba de subvenção à cobertura de
despesas de custeio;
5.2. Ao atual Diretor do Hospital Padre Máximo de Venda
Nova do Imigrante que se abstenha de utilizar verba oriunda de
subvenção na aquisição de bens permanentes, atendo-se ao preconizado na Lei nº 4.320/64 que destina a verba de subvenção à
cobertura de despesas de custeio;
6. Seja apurada, pela Área Técnica deste Tribunal, a viabilidade
de inclusão dos pontos de fiscalização no Plano Anual de Fiscalização de 2016, abaixo descritos:
6.1. A regularidade na aplicação dos recursos repassados – no
valor de R$250.000,00 - ao Instituto Caminhos da Razão para a
construção de sua sede, por intermédio de convênio firmado com
o Município; b) a existência de prestação de contas pelo Instituto
Caminhos da Razão e sua pertinência com os valores praticados no
mercado para com os mesmos bens e serviços adquiridos. Convém
ser observado que a equipe de inspeção ou auditoria seja composta
por integrantes com formação em engenharia, para que se possa
efetuar as medições e cálculos do custo da obra da sede do Instituto Caminhos da Razão. Em caso de assentimento das presentes
sugestões, a fim de instruir o processo de auditoria ou inspeção,
deverão ser trasladadas cópias da presente Instrução Conclusiva e
dos documentos constantes às fls. 308/324 e 3043/3045;
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6.2. Se os valores pagos nos dois imóveis desapropriados através
dos Decretos nsº 1403/2007 e 1407/2008, para a construção da
unidade do CEFET (atual IFES), condizem com a realidade dos preços praticados em imóveis similares situados na mesma localidade,
tendo em vista a expressiva discrepância encontrada no valor do
metro quadrado pago nos dois terrenos desapropriados, da ordem
de 35,91%, bem como, a simplicidade demasiada dos laudos de
avaliação presentes às fls. 1059 e 1102 destes autos;
7. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1104/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1206/2012
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - JULIMAR DEBONA SARTÓRI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2011 - 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO
- 2) DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem
Alta - SAAE , referente ao exercício financeiro de 2011, sob a
responsabilidade do gestor acima relacionado.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 325/2014, fls. 153 a 161, ressaltando os seguintes aspectos e irregularidades :
ASPECTOS :
- A Prestação de Contas Anual está composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução nº
182/02 do TCEES e pela Lei Federal nº 4.320/64, exceto pela ausência do inventário de bens imóveis.
- A Prestação de Contas Anual (PCA), exercício de 2011, foi encaminhada por meio do OF.SAAE-VAL Nº 002/2012, sendo protocolizada neste Tribunal de Contas em 14/02/2012, sob nº 001868
(fl. 01), tempestivamente e devidamente assinada pela Gestor
e pela Contabilista Responsável Sra. Ernestina Maria Machado Pin,
CRC-ES 006990/0-4.
- Confrontando-se a despesa fixada ( R$ 834.839,00 ) com a
despesa executada ( R$ 664.776,61 ), constata-se que houve
uma economia orçamentária de R$ 170.062,39.
- As variações patrimoniais apresentaram um superávit no
exercício da ordem de R$ 29.731,71, resultando um saldo patrimonial positivo acumulado de R$ 664.058,86.
IRREGULARIDADES :
1.
Ausência do Inventário de Bens Imóveis
Base legal: art. 105, inciso IV, da Resolução TC nº 182/02;
1.2.1. Superestimação da Receita prevista em relação à previsão Receita arrecadada
Base legal: art. 1º, § 1º e art. 12 da Lei Complementar 101/2000;
1.2.2. Déficit Orçamentário apurado
Base legal: art. 1º, § 1º da LC 101/2000;
1.4.1. Outros créditos a receber
Base legal: art. 89 da Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 1.132/08;
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1.4.2. Divergência entre o Balanço Patrimonial e o Inventário de Bens de natureza industrial
Base legal: art. 100, 101, 104 e 105 da Lei 4320/64 e art. 101 da
Res. TCEES 182/2002.
Concluiu o respectivo relatório sugerindo a notificação do responsável quanto ao item 1.1.1 e a citação quanto aos demais itens
supracitados, para apresentação de documentos e justificativas,
encampado pela ITI 1300/2014, fls. 160/161.
Devidamente notificado e citado em atenção à Decisão Monocrática Preliminar 1521/2014, fls. 163/165, e Termos de Citação
e Notificação nº 1885/2014 e 2116/2013, fls. 166/167, o responsável encaminhou documentos e justificativas às fls. 169 a 194.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 25/2015, fls. 198/201, opinando que
sejam julgadas IRREGULARES a Prestação de Contas do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta SAAE, de responsabilidade do Sr. Julimar Debona Sartóri, referente ao exercício de 2011, nos termos do art. 84, inc. III, da Lei
Complementar 621/12, em razão do seguinte:
1.4.1 Outros créditos a receber (Base legal: Art. 89 da Lei nº
4.320/1964 e Resolução CFC nº 1.132/08); o SAAE emprestou o
valor atualizado na ordem de R$ 34.605,14 a Prefeitura Municipal,
entretanto, não houve a devida regularização pelo Poder Executivo
Municipal, item esse já tratado na PCA do exercício de 2010.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
elaborou Instrução Técnica Conclusiva ITC 2003/2015, fls.
205/206, e à vista das conclusões técnicas expressas na sobredita
ICC e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Res. TC nº 261/2013, concluiu, opinando por julgar IRREGULARES as contas do Senhor Julimar Debona Sartóri, a frente do SAAE
de Vargem Alta, no exercício de 2011, na forma do inciso III, alínea
“c” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, através do Parecer, fls.
209/210, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira,
discordando da Área Técnica, pronunciou-se, in verbis:
“Em que pese a identificação da irregularidade em apreço, insta observar que sua ocorrência não prejudica a análise da situação contábil, financeira e patrimonial da entidade, motivo pelo qual foi objeto
de recomendação no Acórdão TC 80/2015, proferido nos autos do
processo TC 1450/2011, relativa à Prestação de Contas do SAAE de
Vargem Alta, exercício 2011, que fora pronunciado em data anterior
ao envio da presente prestação de contas (14/02/2012), motivo
pelo qual não se vislumbra, na espécie, grave violação à norma.
Opinou ainda, que seja a prestação de contas em exame julgada
REGULAR COM RESSALVA, com fulcro no art. 84, II, da LC nº
621/12, e nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, seja
reiterada a DETERMINAÇÃO ao atual Diretor do SAAE de Vargem
Alta, para que adote as medidas necessárias ao saneamento da
impropriedade mantida: item 1.4.1 – outros créditos a receber, do
RTC 325/2014.
Assim instruídos, vieram-me os autos para emissão de voto.
É o relatório.
EMENTA :
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. REGULAR COM
RESSALVA. AUSÊNCIA DO INVENTÁRIO DE BENS
IMÓVEIS. SUPERESTIMAÇÃO DA RECEITA PREVISTA EM
RELAÇÃO À PREVISÃO RECEITA ARRECADADA. DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO APURADO. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.
DIVERGÊNCIA ENTRE O BALANÇO PATRIMONIAL E O
INVENTÁRIO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL.
REGULAR COM RESSALVA. DETERMINAÇÕES.
VOTO
Entendo assistir razão ao Ministério Público de Contas ao propor
a Regularidade com Ressalva, uma vez que a irregularidade
apontada é passível de correção, não sendo de natureza grave, e que pode ser corrigida através de determinação, conforme já havia me manifestado no Processo TC 1450/2011 deste mesmo Jurisdicionado, no exercício de 2010, (Acórdão TC 80/2015).
Ante todo o exposto, observados os trâmites legais, discordando
da Área Técnica e concordando integralmente com o Ministério
Público de Contas, pelas razões esposadas em seu Parecer, VOTO
por considerar REGULAR COM RESSALVA nos termos do art. 84,
II, da LC nº 621/12, e art. 86 do mesmo diploma legal a Prestação
de Contas Anual do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
do Município de Vargem Alta, referente ao exercício financeiro de
2011, sob a responsabilidade do Sr. Julimar Debona Sartóri –
Diretor Administrativo, dando-lhe a devida quitação.
VOTO também no sentido de determinar ao gestor ou a quem lhe
suceder, que adote as medidas necessárias ao saneamento da
impropriedade descrita no item 1.4.1 da ICC 25/2015.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1206/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Julgar regulares com ressalva as contas do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta - SAAE, relativas ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Julimar Debona
Sartóri, Diretor Administrativo, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor do SAAE de Vargem Alta ou a quem
lhe suceder que adote as medidas necessárias ao saneamento da
impropriedade descrita no item 1.4.1 – “outros créditos a receber”,
da ICC 25/2015;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel.
Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1146/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5088/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - WILSON BERGER COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, através do sistema Cidades Web, da Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao 1º bimestre do exercício
financeiro de 2015.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 337/2015 (fls. 20), registrou que o período demandando, foi encaminhado em 01 e 03/06/2015, atendendo ao Termo de
Citação 950/2015, sanando a omissão, estando em conformidade
com a Resolução TCEES 247/2012, sugerindo ao final, o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em seu
Parecer PPJC 3718/2015 de Fls. 26, acolheu o Relatório Conclusivo
de Omissão da 3ª SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter cumprido o seu desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5088/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
doze de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando 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. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1147/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5734/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - FLORINETE PINTO RIDOLPHI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, através do sistema Cidades Web, do Fundo
Municipal de Saúde de Alegre, relativa ao 1º bimestre do exercício
financeiro de 2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 318/2015 (fls. 16), registrou que o período demandado
foi encaminhado e homologado, atendendo ao Termo de Notificação
N° 1024/2015, estando em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012, sugerindo o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Luciano Vieira, em seu Parecer de Fls. 21,
acolheu o Relatório Conclusivo de Omissão da 5ª SCE, pugnando
pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter exaurido o objetivo para o qual foi constituido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5734/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
doze de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando 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. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1148/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5757/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, através do sistema Cidades Web, do Fundo
Municipal de Saúde de Nova Venécia, relativa ao 1º bimestre do
exercício financeiro de 2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão - RCO 370/2015 (fls. 13), registrou que o período deman-
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dado foi encaminhado e homologado, atendendo ao Termo de Notificação N° 1154/2015, estando em conformidade com a Resolução
TCEES 247/2012, sugerindo o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, em seu Parecer de Fls.
24, acolheu o Relatório Conclusivo de Omissão da 5ª SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo Técnico,
e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo,
nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013,
por ter cumprido o seu desiderato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5757/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
doze de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, considerando 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. Luis Henrique Anastácio da Silva, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1149/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5735/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
ALEGRE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - NOÊMIA KARLA DE FREITAS ÁVILA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE DE 2015 - 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, através do sistema Cidades Web,
do Fundo Municipal de Educação de Alegre, relativa ao 1º
bimestre do exercício financeiro de 2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo
de Omissão N° 437/2015 (fls. 14), registrou que o período
demandado foi encaminhado e homologado, atendendo ao
Termo de Notificação N° 1072/2015, estando em conformidade com a Resolução TCEES 247/2012, sugerindo o arquivamento dos autos.
O Procurador de Contas Luciano Vieira, nem seu Parecer de
Fls. 18, acolheu o Relatório Conclusivo de Omissão da 5ª
SCE, pugnando pelo arquivamento do feito.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo
Técnico, e do Parquet de Contas e VOTO pelo arquivamento
do processo, nos termos definidos no artigo 330, IV da Resolução TC 261/2013, por ter exaurido o objetivo para o qual
foi constituido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5735/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto de dois mil e quinze,
à unanimidade, considerando 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. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
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Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1150/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6117/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - ELIZABETH BATISTA PEREIRA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Retorna ao Plenário os autos da omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Fundo Municipal de
Saúde de Pinheiros Relativa à Abertura e 1° bimestre de
2015, Cidades Web, sob a responsabilidade da Sra. Elizabeth
Batista Pereira Silva.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 427/2016 de fls. 16, verificou
que, os dados da omissão em epígrafe foram enviados em
27/05/2015 e 28/05/2015, atendendo ao Termo de Notificação 1249/2015, cumprindo a Resolução 247/2012, sanando a omissão, sugerindo o seu arquivamento.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer do Procurador de Contas Luciano Vieira de fls. 22, pugnou pelo arquivamento do feito,” não havendo o que acrescentar à percuciente análise levada a efeito” nos autos.
Diante do exposto, acompanho o entendimento do Corpo
Técnico e do Ministério Publico de Contas e VOTO pelo arquivamento do processo conforme o dispositivo do artigo 330,
IV da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6117/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto de dois mil e quinze,
à unanimidade, considerando 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. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1106/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3456/2013
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DA BARRA - PREVICOB
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012
RESPONSÁVEIS - GERALDO CARDOZO BANDEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
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2012 – 1) IRREGULAR – MULTA – 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Conceição da Barra – PREVICOB, referente ao
exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do Senhor Geraldo Cardozo Bandeira.
A 6ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através de sua
Instrução Técnica Inicial ITI 1357/2014, fl. 148, diante ao que foi apontado no Relatório Técnico Contábil RTC
340/2014, fls. 142/146, sugeriu a citação do responsável
para que apresentasse as justificativas em razão dos indícios de irregularidades levantadas.
Conforme o Termo de Citação Nº 1854/2014, fl. 151, o Sr.
Geraldo Cardozo Bandeira foi devidamente citado. Às fls.
154/166, compareceu o responsável aos autos, apresentando justificativas e documentação em resposta à citação.
Retorna o feito à 6ª SCE, que analisando a defesa apresentada, elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 209/2014,
fls. 170/175, onde considerou que as demonstrações contábeis apresentadas não representam adequadamente a
posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade,
conforme feita análise dos itens 1.1 a 1.3 da ICC. Opina, assim, pela irregularidade da presente prestação de contas em
relação aos aspectos financeiros e contábeis.
Os autos foram, então, encaminhados ao NEC, que por meio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 14/2015, fls. 177/178,
manifestou-se, finalmente, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC
340/2014 e na ICC 209/2014 e diante do preceituado no
art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013,
conclui-se opinando por julgar IRREGULARES as contas do
senhor Geraldo Cardozo Bandeira – Diretor Presidente, frente ao Instituto de Previdência dos Servidores Social Públicos
do Município de Conceição da Barra, no exercício de 2012,
na forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do artigo 84 da Lei
Complementar 621/2012, tendo em vista as seguintes irregularidades:
2.1.1 Divergência na composição patrimonial da conta Estoques
Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64
2.1.2 Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos
Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64
2.1.3. Divergência no Resultado Patrimonial
Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64
O Ministério Público Especial de Contas, através da lavra do
Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, fls. 181/182,
manifesta-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 14/2015.
VOTO
TC – 3456/2013
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Conceição da Barra – PREVICOB, referente ao
exercício financeiro de 2012, as quais 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.
A documentação encaminhada apresenta a assinatura do
Diretor Presidente do Instituto, Sr. Ademar Pereira Lima
Júnior, e do Contabilista responsável, Sr. Jorge Luiz Hilário
Profeta. Estando a presente Prestação de Contas composta
pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pelo RITCEES, bem como pela Lei Federal nº 4.320/64.
O responsável pelas contas ora em análise, Sr. Geraldo Cardozo Bandeira, foi regularmente citado, a respeito dos indícios de irregularidades apontadas nos itens do Relatório
Técnico Contábil RTC 340/2014, quais sejam:
Divergência na composição patrimonial da conta Estoques –
Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos –
Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
Divergência no Resultado Patrimonial – Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64.
A 6ª Secretaria de Controle Externo analisa a documentação encaminhada a esta Corte de Contas pelo responsável,
e através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 209/2015
conclui que as inconformidades apontadas não foram afas-
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tadas, sugerindo, assim, que as contas sejam consideradas
irregulares.
Da mesma maneira entendeu o NEC, através da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 14/2015, corroborando com as conclusões técnicas demonstradas na ICC.
O Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou
por meio do PPJC 3229/2015, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, subscreveu o entendimento do
corpo técnico.
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, tendo em vista que o responsável não conseguiu
afastar as inconsistências que maculam as contas ora apresentadas, VOTO pela IRREGULARIDADE da Prestação de
Contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Conceição da Barra – PREVICOB,
sob a responsabilidade do senhor Geraldo Cardozo Bandeira,
referente ao exercício de 2012, na forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012,
aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, nos termo do art.
62 da LC 32/93, vigente à época.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3456/2013, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia vinte e nove de julho de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município
de Conceição da Barra – PREVICOB, sob a responsabilidade
do senhor Geraldo Cardozo Bandeira, referente ao exercício
de 2012, na forma do inciso III, alíneas “c” e “d” do art. 84,
da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe multa no
valor de 500 VRTE, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 32/93, vigente à época, tendo em vista a manutenção
das seguintes irregularidades:
1.1. Divergência na composição patrimonial da conta Estoques – Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
1.2. Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos – Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
1.3. Divergência no Resultado Patrimonial – Base Legal: infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64.
2. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada,
nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Composição
Reuniram-se na 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. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1107/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2323/2007 (APENSO: TC-4669/2007)
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2006
RESPONSÁVEIS - CELSO KOHLER CALDAS, RENATA NUNES
QUINTAES E MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO - JOSÉ ARCISO FIOROT JUNIOR (OAB/ES Nº
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8289)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2006 – 1) REJEITAR PRELIMINARES – 2) CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO - 3) RECONHECER PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – 4) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
Procon/ES, referente ao exercício financeiro de 2006, sob a
responsabilidade dos senhores Celso Koehler Caldas( Presidente do Conselho Diretor – período 03/07 a 31/12/06);
Renata Nunes Quintaes (Diretora Jurídica – período 06/07
a 31/12/06) e Marleide Rodrigues da Silva (Gerente de
Administração e Recursos Humano – período 04/08 a
31/12/2006).
Em sessão ordinária realizada no dia 18/10/2011, os Srs.
Celso Kohler Caldas e Renata Quintaes promoveram defesa
oral, consoante se vê às fls. 1808 a 1818, acostando documentos de fls. 1820 a 3248.
Instada novamente a se manifestar, a 2ª Controladoria Técnica, através da Manifestação Técnica de Defesa nº 02/2012,
manteve os termos da ITC nº 1854/11 sugerindo quanto ao
aspecto técnico-contábil, pela sua regularidade; quanto a
Srª. Marleide Rodrigues da Silva, pela Regularidade e quanto
aos senhores Celso Kolher Caldas e Renata Nunes Quintaes
pela irregularidade com ressarcimento ao erário e multa.
Sugere, ainda, pelo não acolhimento do pedido de suspensão requerido pela Srª. Renata Quintaes e apreciação deste
Relator em relação aos demais requerimentos. Quanto à juntada aos autos da cópia dos relatórios realizados no almoxarifado pela comissão designada pela entidade e pela AGE
e intimação dos funcionários responsáveis pelos atos para
se pronunciarem e participarem do feito sugere deliberação
deste Gabinete.
Ao final, ressalva quanto ao impedimento do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo para atuar no feito, por ter
ocupado o cargo de Auditor Geral do Estado no período em
análise.
Posteriormente, o Sr. Celso Kolher Caldas protocolizou pedido de juntada de outros documentos, onde, em primeiro
momento deferi a juntada e encaminhei para área técnica.
Em manifestação técnica preliminar o NEC às fls. 3303/3307,
sugeriu o indeferimento da juntada e desentranhamento dos
autos em razão da intempestividade, o que foi por mim acolhido consoante se vê à fl. 3309.
Nos termos regimentais o MPC através de Parecer nº
490/2012, da lavra do Dr. Luciano Vieira às fls. 3317/3335,
discordando parcialmente do posicionamento exarado pela
equipe técnica em relação aos itens III.1.a; III.3.4.c e III.3.b, conclui pela irregularidade das contas do Procon-ES
sob a responsabilidade dos Srs. Celso Kolher Calda e Renata
Nunes Quintaes, com ressarcimento ao erário e aplicação de
multa.
Pugna, ainda, pela inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança pelo prazo de cinco anos
em razão das faltas graves apuradas e, ao final, pela extinção do processo sem resolução de mérito nos termos da LC
621/12 em relação à Srª. Marleide Rodrigues da Silva.
Vindo os autos para voto, remeti ao MPC para manifestação
quanto à prescrição nos moldes da LC 621/12.
Em posicionamento exarado em parecer nº 2971/2015 visto
às fls. 3353/3354, o Ministério Público de Contas opina pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto
às irregularidades que não gerou dano ao erário, mantendo
a multa àquelas irregularidades que ocasionaram prejuízo
ao erário.
Questões Preliminares:
Em justificativa apresentada pela Srª. Renata Nunes Quintaes às fls. 296/324, protocolizada em 24/09/2009, arguindo, em síntese apertada, afronta ao princípio da legalidade
quanto a ausência de documentos com descumprimento de
Regimento Interno pela AGE culminando com denúncia protocolizada nesta Corte de Contas e abertura de inquérito policial, requerendo ao final o chamamento do feito à ordem no
sentido de determinar a suspensão do processo até julgamento final do inquérito junto a DECAP e caso ultrapassada
a preliminar que sejam suspensos os efeitos da decisão des-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015
te autos com apoio no artigo 265 do CPC; Requer novo prazo para esclarecimentos em razão das poucas informações
constantes do SIAFEM, pugnando ao final, pela procedência
da defesa, arquivando-se o feito por medida de Justiça.
Requereu ainda, no bojo dos autos, a juntada aos autos da
cópia dos relatórios no almoxarifado pela comissão designada pelo TCE e intimação dos funcionários responsáveis pelos
atos para participarem do feito.
O artigo 70 da Constituição Federal, estatui que 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
Lei Complementar nº 621/2012, art. 1º, inciso I e IV, preceitua que:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, compete, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar:
I – exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das
entidades da administração direta e indireta dos Poderes
constituídos, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
II – [...]
III – [...]
III – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as
fundações e sociedades por eles instituídas e mantidas, bem
como as contas daqueles que derem causa a perda, extravio
ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
As competências atribuídas pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional aos Tribunais de Contas são
privativas destes, cabendo à tutela jurisdicional somente
quando violados princípios da legalidade, do devido processo
legal, do contraditório e ampla defesa, na atuação da Corte
de Contas. Assim, não importa a decisão que vier a ser dada
em instância diversa do Tribunal de Contas, cada uma há
que prevalecer no âmbito de suas competências, a jurisprudência é pacífica neste sentido.
Na jurisprudência do STF nos autos do RTJ, 43:151: No julgamento das contas de responsáveis por haveres públicos,
a competência é exclusiva dos Tribunais de Contas, salvo
nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade.
Conforme esclarece o Ministro Ayres Brito do STF:
O Tribunal de Contas, tal como o Poder Judiciário, julga. E,
naquela matéria de sua competência, o mérito não pode ser
revisto pelo Poder Judiciário. A Constituição aquinhoa o Tribunal de Contas com competências que não são do Congresso Nacional e com competências que não são do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a força da revisibilidade das
decisões do Tribunal de Contas, porém, num plano
meramente formal, para saber se o devido processo legal foi
observado, se direitos e garantias individuais foram ou não
respeitados. Porém o mérito da decisão, o controle, que é
próprio do Tribunal de Contas, orçamentário, contábil, financeiro, operacional e patrimonial, logo o mérito da decisão é
insindicável pelo Poder Judiciário. Em síntese, o STF somente apreciará o error in procedendo do TCU; jamais o error in
judicando”.
Em razão da solicitação de juntada aos autos de cópias de relatórios e intimação de funcionários responsáveis para integrarem o feito, levo em consideração que quando da defesa
poderia ter a responsável anexado documentos pertinentes
condizentes à sua justificativa, assim, não merece prosperar
o requerimento e quanto ao chamamento de outras pessoas para integrar o feito, manifesto, posteriormente quanto à
responsabilização dos atos praticados a seguir neste voto.
Nesse passo, o caso em tela, trata-se de questões de fato e
de direito de ampla análise, onde se observou o contraditório e ampla defesa durante a tramitação neste Tribunal de
Contas ao longo de aproximadamente três anos e não havendo repercussão jurídica alguma na análise deste Tribunal
a finalização do IP na DECAP, por falta de fundamentos de
fatos ou jurídicos que fundamentem sua pretensão quanto
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aos pedidos formulados na peça de defesa, indefiro os pedidos retro mencionados.
Responsabilização:
A responsabilidade pelas irregularidades apuradas nas contas em exame atribuída a Celso Kohler Caldas decorreu da
ocupação do cargo de Presidente do Conselho Diretor do
PROCON-ES, no período de 03/07 a 31/12/2006, autoridade
competente pela ordenação de despesas.
Como ao ordenador de despesas, compete a responsabilização por eventuais irregularidades ou malversações de recursos da Administração, quem detém poderes para ordenar
uma despesa terá também a responsabilidade pela sua realização, tanto na regularidade formal do seu processamento,
quanto no atendimento ao interesse público.
Nesse passo, no caso concreto, não há elementos que afaste
a responsabilidade do Sr. Celso com relação às irregularidades apontadas nos autos.
Quanto a Srª. Renta Nunes Quintaes, a mesma ocupava o cargo de Diretora Jurídica e também de Diretora Administrativa
e Financeira do PROCON, no período de 06/07 a 31/12/2006
cujas atribuições e responsabilidades estão previstas na Lei
Complementar nº. 373/06, impondo a responsabilização em
casos de irregularidades na gestão do órgão.
Registro, ainda, que consoante consta da ITI várias irregularidades foram imputadas em razão de que, no momento
da auditoria, que conforme informações da equipe técnica,
alguns documentos não se encontravam no Procon/ES em
razão de encaminhamento à DECAP para fins de investigação e outras sequer haviam documentos ante a ausência de
abertura de processo administrativo, entretanto, quando da
citação, os responsáveis cientes do dever de defender-se
sob pena de responsabilização não trouxeram documentos
hábeis para afastar as ilegalidades inicialmente imputadas.
Em relação a Srª. Marleide Rodrigues da Silva, restou caracterizado de que a mesma exercia atividade meramente
gerencial não autorizando despesas não havendo, nestes
autos, em que se falar em responsabilização.
Quanto ao ressarcimento dos danos causados ao erário, respondem, solidariamente, CELSO KOHLER CALDAS e RENATA NUNES QUINTAES, nos termos da Lei Complementar nº.
621/12 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Da Ocorrência de Prescrição:
De plano, verifico a ocorrência da prescrição com relação às
irregularidades apontadas na manifestação técnica conclusiva, tendo em vista que, nos molde do artigo 71,§2º, I a
data inicial para contagem do prazo prescricional nos casos
de prestação e tomada de contas se inicia quando de sua
autuação.
O inciso I, §4º do artigo 71 prescreve que interrompe a prescrição quando da citação válida do responsável.
O §5º do art. 71 estabelece que a prescrição não impede a
fiscalização por parte do Tribunal de Contas.
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em
que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado,
prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
...
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável.
...
§5º A Prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Conta para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de
medida corretivas.
No caso concreto a citação válida ocorreu em 2009 e o julgamento em 2015, nesse contexto, ultrapassados cinco anos,
forçoso reconhecer a incidência da prescrição inclusive dos
itens que ocasionaram prejuízos ao erário, vez que o dispositivo legal constante do §5º do artigo 71 prevê a possibilidade da ação fiscalizatória do TCE mesmo diante do instituto
da prescrição. Ressalte-se que o MP sugere a aplicação de
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multa proporcional ao dano nos casos em que há imputação
de ressarcimento, entendimento com o qual não concordamos, visto que a prescrição atinge a pretensão da aplicação
de penalidade para quaisquer casos, mesmo quando subsiste o dever de ressarcir o erário.
Assim, tanto a aplicação de multa, como a de qualquer outra
sanção, inclusive a de inabilitação para o exercício de cargo
em comissão pelo prazo de 5 (cinco) anos sugerida pelo Ministério Público de Contas, encontra-se prescrita.
Análise Contábil:
No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação de Contas quanto ao aspecto contábil financeiro, 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 dentro do estabelecido pela legislação vigente, bem como estão compostas por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução TC-182/02 e Lei Federal nº
4.320/64.
Auditoria Especial:
Inicialmente, compulsando os autos, o Sr. Celso Kolher Calda foi devidamente citado apresentando documentos, desacompanhado de justificativa, referindo em sua maioria a Inquérito Policiais e Processo Criminal, não descaracterizando
a responsabilidade do mesmo em razão do cargo de Presidente do Conselho Diretor do Procon na época dos fatos.
Após realização de defesa oral, apresentou justificativas
constantes às fls. 1820/1823, alegando em síntese que
como ordenador de despesas, constatadas irregularidades
foram promovidas diligências no sentido de apuração e responsabilização.
Como bem explanado pela equipe de auditoria e pelo Ministério Público de Contas, restaram evidentes diversas irregularidades ocorridas decorrente dos atos de gestão praticados pelos Srs. Celso Kolher Calda e Renata Nunes Quintaes,abaixo listadas, que or3333a acompanho o entendimento
na íntegra, fazendo parte integrante deste voto.
Responsável Celso Kohler Caldas: Item III: 2,a – Processo
009.013/06 – Dispensa de Licitção - Aquisição de 03 (três)
computadores e 01 (um) no-break e 4 - Processos diversos
com numeração idêntica e objetos diferentes (Processo nº.
009.012/06 - aquisição de móveis para o Juizado Especial
Civil junto ao PROCON; Proc. Nº 018.002/06 - aquisição de
cartuchos, pregão 0011/06 – SEGER; Proc. Nº 008.026/06
- contratação de serviços para pesquisa de preços; Proc. Nº
015.001/06- suprimentos de fundos.
Responsável Celso Kohler Caldas e Renata Nunes Quintaes:
3- Procedimentos em processos não localizados no Órgão
3.1 - Fornecedor Teobrás Empreendimentos Ltda – Construção de edifícios – ressarcimento de 47.245,5 VRTE’s; 3.2 –
Idéias Fixas Comércio Ltda ME - : a – Ausência de comprovação de despesa – ressarcimento de 21.242,6 VRTE´s, b –
Prestação de serviços por empresa com objeto social diverso
das atividades executadas perante o órgão, c – Pagamento
sem liquidação de despesa, d – Nota Fiscal Emitida após data
limite para Utilização; 3.3 – Fornecedor: Gráfica e Editora JEF
Ltda: a – Ausência de Comprovação de Despesa; b – Ausência de Comprovação de elementos necessários para dispensa
de licitação; 3.4 – Forncedor: HZ Comércio e Representações
Ltda: a – Ausência de comprovação de despesa – Ressarcimento 18.886,3 VRTE’s, b- Prestação de serviços por empresa com objeto social diverso das atividades executadas
perante o órgão; d- Pagamento sem liquidação de despesa
; 3.5- Fornecedor: Marcela Bianca de Almeida Garret - ME:
a – Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento
18.530,5 VRTE’s; b - Prestação de serviços por empresa com
objeto social diverso das atividades executadas perante o
órgão; c- Pagamento sem liquidação de despesa; 3.6 – Fornecedor: Dayana Duarte Cardoso: a - Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 15.309,1 VRTE’s; b- Prestação de serviços por empresa com objeto social diverso das
atividades executadas perante o órgão; c - Pagamento sem
liquidação de despesa; d- Nota Fiscal Emitida após data limite para Utilização; 3.7- Fornecedor Paulo Rufino Mendes:
a- – Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento
12.127,3 VRTE’s; c- Pagamento sem liquidação de despesa;
3.8- Fornecedor CHS Cobrança e Informática Ltda: a - Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 10.536,4
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VRTE’s; b - Prestação de serviços por empresa com objeto
social diverso das atividades executadas perante o órgão;
c- Pagamento sem liquidação de despesa; 3.9- Fornecedor:
Emar Batalha: a - Ausência de Comprovação de Despesa –
ressarcimento 8.901,7 VRTE’s; b- Aquisição em Violação ao
Princípio da Supremacia do Interesse Público; c- Pagamento
sem liquidação de despesa; 3.10- Fornecedor: GSS Serviços
Ltda ME: a- Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 7.347,2 VRTE’s, b - Pagamento sem liquidação de
despesa; 3.11- Fornecedor: ZIP Comércilo Ltda ME; a- Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 6.460,5
VRTE’s; b- Prestação de serviços por empresa com objeto
social diverso das atividades executadas perante o órgão;
c- Pagamento sem liquidação de despesa; 3.12- Fornecedor:
MFA Camargo Moda ME; a- Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 4.906 VRTE’s; b- Prestação de serviços
por empresa com objeto social diverso das atividades executadas perante o órgão; c- Pagamento sem liquidação de despesa; 3.13- Fornecedor: ACL Assistência Empresarial Ltda;
a- Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento
4.728,6 VRTE’s; b- Pagamento sem liquidação de despesa;
3.14- Fornecedor: Mar Móveis Comercial Ltda; a- Ausência
de Comprovação de Despesa – ressarcimento 4.716,8 VRTE’s; 3.15- Fornecedor: RZ Confecções Ltda; a - Ausência de
Comprovação de Despesa – ressarcimento3.780,9 VRTE’s; bPrestação de serviços por empresa com objeto social diverso
das atividades executadas perante o órgão; c- Pagamento
sem liquidação de despesa; 3.16 - Fornecedor: FERMARCO
Serviços e Comérico Ltda ME; a- Nota Fiscal Emitida após
data limite para Utilização, b- Ausência de Comprovação de
Despesa – ressarcimento 3.132,7 VRTE’s; 3.17- Fornecedores: Avanti Iluminação, BGT Comércio e Alimnetos LTDA,
Caramelo Fashion Ltda, Divinalli Comércio e Serviços Ltda,
HÁ da Silva ME, Itália Confecções Ltda, Kary Shiavon, Letícia Silva Magalhães, Marcos José Falcon, MS Cerimonias e
Produções de EventosLTDA, Multilaser Industrial Ltda, Nilton Basílio Teixeira, Reginas Boutique Ltda, Tracólito Studio
Gráfico Ltda, FERCON Ferragens e Material de Construção
Ltda; a- - Ausência de Comprovação de Despesa – ressarcimento 35.525 VRTE’s; b- Prestação de serviços por empresa
com objeto social diverso das atividades executadas perante o órgão; c- Pagamento sem liquidação de despesa; 3.18Fracionamento de Despesas.
Responsável: Renata Nunes Quintaes: 4- Processos diversos
com numeração idêntica e objetos diferentes: II – Processo
nº 018.012/06; a- aquisição de cartuchos, pregão 0011/06
– SEGER; b- aquisição de material de consumo; c- aquisição
de 15 caixas de papel A4.; III – Processo 008.026/08; acontratação de serviços para pesquisa de preços; b- confecção de bonés com logomarca do Procon.
Em razão de divergência de opinião entre a equipe técnica e
o Ministério Público de Contas em relação a três irregularidades abaixo, passo a apreciar isoladamente cada uma:
Item III:1.a – Compra de Lustre para o Procon – violação ao
princípio da supremacia do interesse público – infringência:
caput do artigo 37 da CF. Ressarcimento: 2.896,3 VRTE’s;
Conforme constatação da equipe técnica trata da aquisição
de um verdadeiro objeto de arte com data provável do início
do Século XIX, um lustre Império para três lâmpadas formado por guirlandas em bronze, com correntes em cristal
tcheco, proveniente do espólio do antigo Teatro Lírico do Rio
de Janeiro, ao custo de R$ 4.900,00.
Entendendo a equipe técnica que o Estado poderá aproveitar o lustre para compor o acervo do Palácio Anchieta ante
aos diversos objetos de artes ali existentes, não manteve a
irregularidade.
O MPC em manifestação final, discordando do posicionamento exarado pela equipe técnica conclui pela mantença da irregularidade em razão de que a aquisição foi desnecessária
estando o mesmo encostado, sem qualquer utilidade para o
Procon, o que contraria o princípio da supremacia do interesse público e ocorre em desvio de finalidade.
Em defesa a Srª. Marleide, às fls. 292 /293, argumenta que
com a transformação do Procon em autarquia houve um aumento significativo no número de servidores havendo necessidade de aumentar o espaço físico, nesse interim, informa
que a Srª. Renata Quintaes solicitou o pedido de compra do
lustre com empolgação alegando que a sala do presidente do
Procon deveria ser mais aconchegante e era uma excelente
oportunidade a aquisição de um objeto caro com preço mais
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em conta. Assim a compra foi realizada pela Srª. Renata e o
objeto foi guardado no almoxarifado.
Complementa sua defesa alegando que sua assinatura se
deu em razão de exigência da SEFAZ, pois naquela oportunidade a Srª. Renata ocupava concomitante o cargo de diretora jurídica e também o cargo de diretora administrativafinanceira e após longa insistência alegando que não poderia
cancelar a emissão da RE e diante da ausência por motivo
de viagem do Diretor Presidente procedeu com a assinatura.
A Srª. Renata em justificativa à fl. 318 argumentou que a
finalidade de um objeto de decoração e simplesmente tornar
o bem público capaz de atender com dignidade daqueles que
o procuram e quanto ao lustre estar no almoxarifado foi em
decorrência de terceiros que não o utilizaram para o fim que
foi adquirido.
Com as justificativas apresentadas, tenho que razão assiste
ao MPC, pois com muita propriedade fez ressaltar que o objeto de arte não pode ter finalidade de adorno nas repartições públicas, salvo exceções de acordo com a natureza do
órgão, tornando onerosa a despesa para a Administração.
Nesse contexto, mantenho a irregularidade quanto à ausência de interesse público na aquisição do objeto ora em comento e ressarcimento.
Item III: 3.4.c – Aquisição de Quadros – Violação ao Princípio da Supremacia do Interesse Público - Ressarcimento:
14.748,7 VRTEs;
Foram adquiridos pelo Procon dois quadros no valor de R$
7.000,00, localizados na época da auditoria um no setor de
Administrativo e outro no setor RH, violando o princípio da
supremacia do interesse público, pois o Procon não detém a
finalidade de adornos dispendiosos.
O corpo técnico repisou seu entendimento anterior, argumentando que não pode impedir que a Administração adquira objetos de decoração como quadras e pinturas, assim
afastou a irregularidade. O MPC, por sua vez, fez ressaltar
que não se pode verificar esta irregularidade isoladamente
das outras despesas decorrentes da mesma empresa HZ Comércio e Representações Ltda, que tem por objeto principal
“comércio por atacado de automóveis”, onde a própria área
técnica reconheceu a ilegalidade de diversas outras aquisições junto à referida empresa no exercício em questão,
como o fornecimento de banners, pesquisa de preços; pesquisa para elaboração de cyber jogos e serviço de manutenção de software, salientando que em nenhum caso fora formalizado processos de pagamento, havendo sido constatada
a despesa por meio de consulta ao SIAFEM.
Feitas estas observações, acrescento que um objeto de
adorno – no caso dois quadros – adquiridos no valor de R$
7.000,00 em 2009, torna desnecessária tal despesas, pois
penso ser demasiada cara para o fim que se destinou, permanecendo, ao meu sentir, a ausência de interesse público,
ressaltando que não há nos autos avaliação dos objetos adquiridos.
Ressalto que a Auditoria constatou que os quadros foram
inventariados e constam do patrimônio do órgão.
Nesse contexto, acompanho o posicionamento do Ministério
Público de Contas para manter a irregularidade e ressarcimento.
Item 3.7.b – Aquisição e restauração de obra de arte – Violação ao interesse da Supremacia do Interesse Público. Ressarcimento: 12.127,3 VRTE’s
O Procon teve despesas com aquisição de obras de arte o
valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) e despesas
com serviços de restauração de obras de arte pagou o valor
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), onde tais objetos, apesar
de constarem do inventário patrimonial do órgão, não foram
localizados, violando o princípio da supremacia do interesse
público.
A mesma convicção acima esposada fundamenta a mantença da presente irregularidade, levando ainda em consideração como bem lembrado pelo MPC em sua conclusão final
que “não há no órgão qualquer obra de arte no valor indicado na Nota de Empenho e na OB e nenhuma que demandasse
serviços de restauração por terceiros” o que por si só gera
dano ao erário contrariando o interesse público.
A título de esclarecimento, o valor pago está sendo objeto de
ressarcimento constante da alínea “a” do item 3.7.
Assim, não acolho a manifestação técnica e me alinhando ao
entendimento ministerial, não vejo como afastar a presente
irregularidade.
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Conclusão:
Pelo exposto, dissentindo em parte do corpo técnico, VOTO:
Pela IRREGULARIDADE das contas do Instituto Estadual de
proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, relativas ao
exercício de 2006, sob a responsabilidade dos Senhores Celso Kolher Caldas e Renata Nunes Quintaes;
Nos termos dos artigos 71 da Lei Complementar nº 32/93
reconheço a prescrição da pretensão punitiva deixando de
aplicar multa e deixando de aplicar a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;
Nos termos do §5º do art. 71 c/c 84, III, alíneas “c”, “d”, “e”
e “f” da LC 621/12 fixo, solidariamente, débito aos responsáveis no valor equivalente 247.467,8 VRTE;.
Extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à Srª.
Marleide Rodrigues da Silva em razão de não ser a mesma
ordenadora de despesas, nem responsável direta em relação
aos atos aqui analisados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2323/2007, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia vinte e nove de julho de dois mil e
quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Rejeitar as preliminares arguidas pela Sra. Renata Nunes
Quintaes, pelas razões expostas na fundamentação do voto
do Relator;
2. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/
ES, relativas ao exercício de 2006, sob a responsabilidade
do Sr. Celso Kohler Caldas e Sra. Renata Nunes Quintaes,
condenando-os, solidariamente, ao ressarcimento do débito
equivalente a 247.467,8 VRTE, nos termos do §5º do artigo
71 c/c artigo 84, III, alíneas “c”, “d”, “e” e “f” d Lei Complementar nº 621/1012;
3. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deixando
de aplicar multa e deixando de aplicar a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança;
4. Extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a
Sra. Marleide Rodrigues da Silva em razão de não ser ordenadora de despesas, nem responsável direta em relação aos
atos aqui analisados;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a
partir da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar
perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na 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. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1151/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2781/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º E 6º
BIMESTRES DE 2014.
RESPONSÁVEL - PAULO CEZAR CORADINI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º E 6º BI-
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MESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, referente ao
5º e 6º bimestres de 2014, da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do Sr. Paulo
Cezar Coradini.
O interessado foi devidamente notificado para que, no prazo
de dez dias, enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido pela área técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI 259/2015, fl.01.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório Conclusivo de Omissão RCO 428/2015, fl. 25, informa que através de consulta ao Sistema Cidades-Web, os referidos dados
foram enviados nas datas de 03/06, 11/06 e 02/07/2015,
atendendo aos termos da Notificação Nº 630/2015. Dessa
forma, tendo em vista o saneamento da omissão, sugere o
arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público
Especial de Contas, à fl. 33, através da lavra do Procurador
Luciano Vieira, pugnando, também, pelo arquivamento do
feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web,
referente ao 5º e 6º bimestres de 2014, da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do
Sr. Paulo Cezar Coradini, e posterior arquivamento do feito,
tendo em vista a perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2781/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto de dois mil e quinze,
à unanimidade, considerando o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1199/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2430/2014
JURISDICIONADO - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA
DA GLÓRIA - HINSG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - NÉLIO ALMEIDA DOS SANTOS
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória - HINSG, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Nélio Almeida dos Santos – Diretor Geral.
O processo sofreu os seguintes trâmites e foi instruído com
os seguintes documentos:
Análise inicial de Conformidade AIC 107/2014 (fls. 4/7)
Instrução Técnica Inicial ITI 745/2014 à fl. 09, sugerindo a
notificação do responsável para apresentação da documentação prevista da IN TC 28/2013;
Decisão Monocrática Preliminar DECM 782/2014 (fl. 12)
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Termo de Notificação 1103/2014, fls. 14
Documentos e esclarecimentos às fls. 17/36
Análise inicial de Conformidade AIC 205/2014 (fls. 40/55)
Instrução Técnica Inicial ITI 979/2014 à fl. 57, sugerindo
considerar como não prestadas as contas em razão de não
envio de documentação essencial e aplicação de multa, bem
como a notificação do responsável para apresentação da documentação faltante.
Voto do Cons. Relator acatando somente a proposição de
notificação, o que foi acatado na Decisão Preliminar TC
100/2014 (fl. 63)
Termo de Notificação 1799/2014 à fl. 65
Protocolo de nova documentação às fls. 67/69
Análise inicial de Conformidade AIC 509/2014 (fls. 72/75)
Manifestação Técnica Preliminar MTP 848/2014 (fls. 77/79),
sugerindo a realização de diligência externa para requisição
de documentos
Decisão Monocrática Preliminar DECM 2006/2014 (fls. 81)
Comunicação de Diligência 2744/2014 (fl. 84)
Documentação apresentada pelo responsável às fls. 86/166)
Relatório Técnico Contábil RTC 76/2015(fls. 171/192)
Instrução Técnica Inicial ITI 428/2015, sugerindo a citação
do responsável para apresentação de justificativas quanto
às inconsistências apontadas (fls. 193/194)
Decisão Monocrática Preliminar DECM 472/2015 (fl 195)
Termo de Citação 728/2015 (fl. 199)
Justificativas do responsável (fls. 203/213)
Instrução Contábil Conclusiva ICC 122/2015 fls. 218/232
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3409/2015, opinando pela
regularidade das contas.
Parecer do Ministério Público de Contas, que acompanha o
entendimento da área técnica pela regularidade das contas
apresentadas.
É o relatório.
VOTO
TC – 2430/2014
Considerando que por meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC 122/2015, o corpo técnico deste Tribunal analisou
que as contas ora apresentadas, peças e demonstrativos
contábeis encaminhados pelo gestor, observaram os termos
da Instrução Normativa TC 28/2013, afastando as inconsistências incialmente apontadas na ITI 428/2015, abaixo
descritas:
Item 3.5.1.1. Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial, no valor de R$699.017,43;
Item 3.5.1.2. Ausência de justificativa do envio junto ao
Arquivo INVALM (03-22) de um Inventário em folhas do
antigo Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), datado
de 20/12/2013, com saldo final de R$14.442.891,94; Item
3.5.2.2.1. Divergência entre o valor total dos ajustes contábeis referentes a Bens Patrimoniais Móveis transferidos fisicamente pelo FES, apontados pela empresa CPCON, e aqueles
realizados pelo HINSG, no valor de R$ 1.767.091,18; e, Item
3.5.2.2.3. Divergência entre o valor total dos ajustes em decorrência das diferenças “Contábeis x Físico” e “Valor Justo
x Novo Valor Contábil”, apontados pela empresa CPCON, e
aqueles realizados pelo HINSG, no valor de R$3.748.030,27.
Considerando que sob o aspecto técnico-contábil, as contas
apresentadas foram consideradas regulares pelos técnicos
deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade;
Considerando, ainda, que o Ministério Público Especial de
Contas, à fl. 238, acompanhou o entendimento do NEC, subscrevendo a ITC 3409/2015;
Encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico, endossados pelo representante Ministerial,
tornando-os, assim, parte integrante deste voto.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que sejam julgadas REGULARES as presentes Contas sob a responsabilidade do Sr.
Nélio Almeida dos Santos, Diretor Geral do Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória - HINSG, relativas ao exercício de
2013, nos termos do art. 84, inciso I, c/c o art. 85, da Lei
Complementar nº 621/2012, expedindo-se a devida QUITAÇÃO ao responsável.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2430/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câ-
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mara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia dezenove de agosto de dois mil e
quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG
, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do
Sr. Nélio Almeida dos Santos, dando-lhe a devida quitação,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, e 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1154/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3199/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE DE 2014
RESPONSÁVEL - CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes de PROCESSO TC 3199/2015 de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativa ao
6º bimestre de 2014 – Cidades Web da Prefeitura Municipal de Irupi sob responsabilidade do Sr. CARLOS HENRIQUE
EMERICK STORCK.
Em 17/03/2015, a 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 325/2015 (fl. 01), sugerindo a Citação do gestor supracitado, face omissão dos
dados referente ao 6º bimestre de 2014.
Contudo, após análise do sistema Cidades Web, a Área Técnica, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
375/2015 (fls.15), sugeriu o arquivamento dos autos, na
forma do art. 330, inciso lV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno), tendo em vista o envio dos arquivos pela
Prefeitura Municipal de Irupi na data de 31/03/15 (fl.12)
atendendo assim ao Termo de Citação nº 726/2015. No
mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial
de Contas (fls. 19).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da
Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da
Área Técnica e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo
ARQUIVAMENTO dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC3199/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto 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 Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

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

Página 94
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1155/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3943/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - JAIR FERRAÇO JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3943/2015 da omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referentes ao 6º Bimestre e meses 13 e 14/2014, do Município
de Castelo, sob responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Júnior.
Em 10/07/2015, a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Conclusivo de Omissão nº RCO 404/2015,
sugerindo o arquivamento dos autos, por ter verificado que
os bimestres demandados foram encaminhados e homologados, atendendo ao Termo de Notificação nº 879/2015, estando o jurisdicionado em conformidade com a Resolução
TCEES 247/2012.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas (fl. 21), acolhendo o posicionamento firmado
pela 5ª Secretaria de Controle Externo.
Destarte, atendido o disposto no artigo 330, inciso IV c/c
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 TC3943/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto 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 Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1156/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5091/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 5091/2015 da omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral referentes ao 1º Bimestre do exercício 2015, do Município de
www.tce.es.gov.br
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Montanha, sob responsabilidade do Sr. Ricardo de Azevedo
Favarato.
Em 30/06/2015, a 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Conclusivo de Omissão nº RCO 383/2015,
sugerindo o arquivamento dos autos, por ter verificado que
o bimestre demandado foi encaminhado e homologado,
atendendo ao Termo de Notificação nº 1021/2015, estando
o jurisdicionado em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas (fl. 23), acolhendo o posicionamento firmado
pela 3ª Secretaria de Controle Externo.
Destarte, atendido o disposto no artigo 330, inciso IV c/c
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 TC5091/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia doze de agosto 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 Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1201/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2873/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - CARMERINA GUIZZI CARVALHO, MARCELO
STITI DE PAULA E EDISON FRANCISCO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual – PCA do Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, do exercício financeiro de
2013, sob a responsabilidade da senhora Carmerina Guizzi
Carvalho no Período de Gestão 01/07/2011 a 17/03/2013,
do senhor Marcelo Stiti de Paula no Período de Gestão:
18/03/2013 a 15/05/2013 e do senhor Edison Francisco de
Souza no Período de Gestão: 15/05/2013 a 11/03/2014.
A documentação relativa à prestação de contas foi encaminhada a este TCEES pelo senhor Marcelo Stiti de Paula – Secretario Municipal de Saúde de Apiacá.
Conforme se verifica no Relatório Técnico Contábil RTC Nº
196/2015, fls. [15/25], elaborado pela 4ª Secretaria de
Controle Externo, concluiu-se pela regularidade das contas,
nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da Senhora Carmerina Guizzi Carvalho, dos Senhores Marcelo Stiti
de Paula e Edison Francisco de Paula, no exercício de funções como ordenadores de despesas do Fundo Municipal de
Saúde de Apiacá, nos seus respectivos períodos de gestão do
exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014,
a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve
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por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável,
nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar
regular a prestação de contas da Senhora Carmerina Guizzi
Carvalho, dos Senhores Marcelo Stiti de Paula e Edison Francisco de Paula, nos seus respectivos período de gestão, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – E.S., 24 de junho de 2015.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
MÁRCIA ANDRÉIA NASCIMENTO
Mat: 202.585
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, opinou, através da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3008/2015, nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC
196/2015 e diante do preceituado no art. 319¹, parágrafo
único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as contas da senhora Carmerina
Guizzi Carvalho – Secretária Municipal de Saúde (01/07 a
17/04/2013) e dos senhores Marcelo Stiti de Paula – Secretário Municipal de Saúde (18/03 a 15/05/2013) e Edison
Francisco de Souza – Secretário Municipal de Saúde (15/05
a 11/03/2013), frente ao Fundo Municipal de Saúde de
Apiacá, no exercício de 2013, na forma do inciso I do artigo
84² da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do art. 85³ do mesmo diploma
legal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl.
31.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram
os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas
VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas pela
Senhora Carmerina Guizzi Carvalho no Período de Gestão
01/07/2011 a 17/04/2013, pelo senhor Marcelo Stiti de
Paula no Período de Gestão: 18/03/2013 a 15/05/2013 e
do senhor Edison Francisco de Souza no Período de Gestão:
15/05/2013 a 11/03/2014, no exercício de funções como
ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Saúde de
Apiacá, no exercício 2013, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2873/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
sessão realizada no dia dezenove de agosto de dois mil e
quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Apiacá, relativa ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Carmerina
Guizzi Carvalho, do Sr. Marcelo Stiti de Paula e do Sr. Edison
Francisco de Souza, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
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Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1202/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5792/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2015.
RESPONSÁVEL - DANIELA DA SILVA SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ DA
COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da
Prestação de Contas Bimestral, referente à abertura e ao
1º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Infância e
Adolescência de João Neiva, em que figura como responsável a Sra. Daniela da Silva Souza.
Notificada, a responsável encaminhou ofício comunicando
que os dados foram enviados (fls. 10/12), atendendo ao
Termo de Notificação nº 1.142/2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 439/2015, fl. 16, confirmou que
os dados da omissão em epígrafe foram enviados e se encontram homologados, sanando a omissão, sugerindo, por
fim, o arquivamento dos autos.
Manifestou-se o douto Ministério Público de Contas de
acordo com a proposição da área técnica, por meio do Parecer PPJC 3993/2015, fl. 20, da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do
douto Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo
arquivamento dos presentes autos, nos termos do art.
330, Incisos III e IV do Regimento Interno (Resolução TC
261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5792/2015, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em sessão realizada no dia dezenove de agosto 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 convocado João Luiz da Cotta
Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente,
Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, Relator, e
o Conselheiro 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO 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:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1204/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2644/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
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DE 2013
RESPONSÁVEL - CLÉSIO FERREIRA GONÇALVES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO JOÃO LUIZ DA
COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – João Neiva,
relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do
Senhor Clésio Ferreira Gonçalves.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a
esta Corte de Contas, foram analisadas pela 5ª Secretaria
de Controle Externo, que expediu relatório constante às
folhas 36/44 (Relatório Técnico Contábil – RTC 217/2015)
concluindo pela regularidade da prestação de contas.
Prosseguindo, nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3.380/2015, às folhas
46/47, opinando por julgar REGULARES as Contas em exame, nos termos dos artigos 84, inciso I e 85 da Lei Complementar nº 621/2012, sugerindo dar plena quitação ao
responsável.
O douto representante do Ministério Público de Contas,
Heron Carlos Gomes de Oliveira, à folha 50, manifestou-se
de acordo com a área técnica.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação
de Contas foi considerada regular pelos técnicos deste sodalício, bem como pelo digno representante do Ministério
Publico de Contas; assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, que me permito acolhê
-las, passando a fazer parte integrante deste voto.
Ante todo o exposto, observados os trâmites processuais
e legais, concordando plenamente com a Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, PROPONHO VOTO pela REGULARIDADE das contas do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto – João Neiva, sob a responsabilidade do Senhor
Clésio Ferreira Gonçalves, referente ao exercício financeiro de 2013, na forma do Inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC2644/2014, ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em sessão realizada no dia dezenove de agosto de dois
mil e quinze, à unanimidade, julgar regular a Prestação de
Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
João Neiva, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Clésio Ferreira Gonçalves, dando-lhe a
devida quitação, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro convocado João Luiz da Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Conselheiro convocado João Luiz da Cotta Lovatti,
Relator, e o Conselheiro 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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
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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-057/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3274/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Montanha, relativa à conduta do senhor Ricardo Azevedo
Favarato – Prefeito Municipal, no exercício de suas funções administrativas no decorrer do exercício financeiro de 2013.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 43/15 (fls. 20-36)
em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 214/15
(fl. 37), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática
Preliminar DECM 296/15, (fl. 39), promovendo-se a citação do
responsável para apresentação de justificativas e documentos no
prazo de 30 dias improrrogáveis. Devidamente citado, o responsável juntou tempestiva justificativa/documentação às fls. 46-103.
Após, foram os autos encaminhados à 3ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
89/2015, fls. 107-122 que assim concluiu:
3 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Montanha – Exercício de 2013, formalizada de acordo
com a Resolução TCEES 261/13 e alterações posteriores.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade (item
3.6 do RTC 18/2013), opina-se no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Ricardo de Azevedo Favarato, conforme dispõem
o inciso II2, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 1623,
do Regimento Interno.
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo com o art. 864, da Lei Complementar 621/2012 e
com o §2º5, art. 162, do Regimento Interno.
Por fim, sugere-se DETERMINAR ao atual gestor da Prefeitura
Municipal de Montanha, conforme art. 86, da Lei Complementar
621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno, que:
- Efetue a regularização do saldo contábil da conta corrente
2.623.684, do Banestes;
- Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Assistência Social,
do valor de R$ 11.255,19 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco
reais e dezenove centavos), correspondente a 4982,5977 VRTE,
relativo ao débito judicial realizado na conta corrente 7.022.247, do
Banestes, para quitação de precatórios da Prefeitura;
- Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Saúde, do valor de
R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos), correspondente a 80,1762 VRTE, relativo ao débito judicial realizado na conta
corrente 10.583.706, do Banestes, para quitação de precatórios da
Prefeitura;
Sugere-se, ainda, que seja fixado prazo para comprovação do cumprimento das determinações.
Vitória/ES, 19 de junho de 2015.
Danilo Rodrigues de Brito
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.250
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da ITC 3011/2015, opinou-se, fl.
124-126, pela regularidade com ressalva das contas do senhor Ricardo Azevedo Favarato, Prefeito, frente à Prefeitura Municipal de
Montanha, no exercício de 2013.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl. 129.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
2. DECISÃO
Em face do exposto, em consonância com a área técnica e com o
Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:
a) Pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando à Câma-
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ra Municipal de Montanha a APROVAÇÃO COM RESSALVA das
contas do senhor Ricardo Azevedo Favarato, Prefeito, frente à Prefeitura Municipal de Montanha, no exercício de 2013, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma
legal.
b) Pela DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Prefeitura Municipal
de Montanha, conforme art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e
com o §2º, art. 162, do Regimento Interno, para que no prazo de
30 dias:
- Efetue a regularização do saldo contábil da conta corrente
2.623.684, do Banestes;
- Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Assistência Social,
do valor de R$ 11.255,19 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco
reais e dezenove centavos), correspondente a 4982,5977 VRTE,
relativo ao débito judicial realizado na conta corrente 7.022.247, do
Banestes, para quitação de precatórios da Prefeitura;
- Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Saúde, do valor de
R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos), correspondente a 80,1762 VRTE, relativo ao débito judicial realizado na conta
corrente 10.583.706, do Banestes, para quitação de precatórios da
Prefeitura;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012. Após certificado
o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com
fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3274/2014,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Montanha a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Montanha, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Ricardo Azevedo Favarato, Prefeito Municipal, com a consequente
quitação, na forma do artigo 80, inciso II, e artigo 86, ambos da Lei
Complementar 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Montanha, conforme art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o
§2º, art. 162, do Regimento Interno, que no prazo de 30 dias:
2.1. Efetue a regularização do saldo contábil da conta corrente
2.623.684, do Banestes;
2.2. Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Assistência Social, do valor de R$ 11.255,19 (onze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), correspondente a 4982,5977 VRTE,
relativo ao débito judicial realizado na conta corrente 7.022.247, do
Banestes, para quitação de precatórios da Prefeitura;
2.3. Efetue o ressarcimento, ao Fundo Municipal de Saúde, do valor
de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos), correspondente a 80,1762 VRTE, relativo ao débito judicial realizado na
conta corrente 10.583.706, do Banestes, para quitação de precatórios da Prefeitura;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os Srs. Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
PARECER PRÉVIO TC-058/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2014/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ
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ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
RESPONSÁVEL - HILÁRIO ROEPKE
ADVOGADO - LUIZ AUGUSTO MILL (OAB/ES Nº 4712)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2011
- 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 2)
DETERMINAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício financeiro de 2011, sob
a responsabilidade do senhor Hilário Roepke, Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente
pelo senhor Hilário Roepke, Prefeito Municipal então em exercício, na
data de 29 de março de 2012, através do Ofício nº 2562/2012, protocolo 004263, (fls. 01), estando, portanto, dentro do prazo regimental,
consoante art. 105, caput, da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Encaminhados os autos à 4ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 (fls. 1.510-1.529, vol.
VIII).
Em sequência, foi elaborada pela 4ª Secretaria de Controle Externo a
Instrução Técnica Inicial ITI 157/2013 (fl. 1538, vol. VIII), na qual foi
sugerida a citação do responsável, senhor Hilário Roepke, nos termos
do Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013.
Encampando a proposição da Área Técnica, determinou a Exma. Conselheira Relatora, através da Decisão Monocrática Preliminar TC 187/2013
(fl. 1540), a citação do senhor Hilário Roepke, concedendo-lhe o prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias para apresentar justificativas em face
das pretensas irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil
e Instrução Técnica Inicial.
Em cumprimento ao Termo de Citação de fl. 1541 o senhor Hilário
Roepke apresentou a peça de defesa de fls. 1546-1550, subscrita por
advogado regularmente constituído nos autos (fl. 1551), acompanhada
da documentação de fls. 1552-1579.
Ato contínuo foi confeccionada pela 4ª Secretaria de Controle Externo a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013 (fls. 1705-1709).
Em sequência foram os autos posteriormente encaminhados a este Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, em atendimento
ao artigo 47, inciso III, alínea d, do Regimento Interno deste TCEES
(Res. TC 261/2013).
Em sequência ao trâmite regimental, foram os autos encaminhados
ao representante do Ministério Público Especial de Contas, que lançou
parecer às fls. 1735-1738.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 registrou, inicialmente, a
presença de alguns indícios de irregularidade, a saber:
[...]
1.2 LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas nos
termos do art. 127 da Resolução TCEES nº. 182/2002 e os procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Orientação Técnica CGT
2012.003, observando os Princípios da Contabilidade e a legislação pertinente vigente.
[...]
5.3 Repasse de Duodécimo à Câmara Municipal EXCEDE LIMITE CONSTITUCIONAL
Inobservância ao disposto no Artigo 29–A e incisos – redação
dada pela EC 58/2009 (no caso do município em comento aplica-se o inciso I), in verbis:
Art. 29-A – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos
os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e
nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
I – sete por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;
[...]
§ 2º - Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
[...]
No que se refere aos valores transferidos à Câmara Municipal, segundo
os dados apontados na PCA, a Prefeitura Municipal repassou o montante de R$ 3.290.000,00 (três milhões, duzentos e noventa mil reais), no período de janeiro a dezembro de 2011, excedendo o limite
máximo de R$ 2.779.012,47 (dois milhões, setecentos e setenta e
nove mil, doze reais e quarenta e sete centavos), estabelecido pela
Constituição Federal (Anexo 6), cabendo ao responsável apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários.
Limite
Receitas Tributárias e Transferências de
Impostos – Exercício Anterior

R$ 39.700.178,14
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% Máximo de Repasse ao Legislativo - cfe
7,00%
dados populacionais
Limite Máximo Permitido de Repasses à
R$ 2.779.012,47
Câmara Municipal
Aplicação
Total de Duodécimos Repassados à Câmara
R$ 3.290.000,00
Municipal
Limite Máximo Permitido de Repasses à
R$ 2.779.012,47
Câmara Municipal
Aplicação em Excesso ao Limite
R$ 510.987,53
Constitucional
Fonte: PCA 2011.
[...]
6.1 Pagamento de Subsídios ao Vice-Prefeito Superior ao Fixado.
Infringência aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 1067/2008 c/c os
artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1302/2010.
O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá,
para a legislatura 2009/2012, foi fixado pelo artigo 2º da Lei Municipal
nº 1067/2008, transcrito a seguir:
Art. 2º. Fica Fixado em R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta
reais) o subsídio do Vice-Prefeito Municipal, para vigorar a partir de 1º
de janeiro de 2009.
O artigo 3º da Lei municipal nº 1067/2008 elenca vedações ao recebimento de qualquer espécie remuneratória adicional ao subsídio fixado
no artigo 2º, senão vejamos:
Art. 3º. É vedado o pagamento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao
Prefeito e Vice-Prefeito Municipal.
No artigo 1º da Lei Municipal nº 1302/2010 foi fixado o índice de reajuste geral de 11,13% (onze vírgula treze pontos percentuais), vigorando a partir de 1º de janeiro de 2011, cuja aplicação se deu em duas
parcelas, conforme artigo 2º, parágrafo único, in verbis:
Parágrafo Único. A reposição a que alude o caput do Art. 2º será feita
em duas parcelas, a saber:
1ª parcela – No valor de 7% na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2011;
2ª parcela – No valor de 4,13% na Folha de Pagamento do mês de
Março/2011.
Assim, a partir do mês de janeiro/2011, o Prefeito e o Vice-Prefeito passaram a perceber, respectivamente, subsídios no valor de R$ 13.444,40
(treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
e R$ 6.722,20 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos). E, no mês de março/2011, R$ 13.999,65 (treze mil, novecentos e
noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 6.999,83 (seis
mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).
De acordo com as informações constantes da ficha financeira do Vice
-Prefeito (fls. 1448), o subsídio deste excedeu o valor fixado nos dispositivos legais mencionados nos meses de janeiro, agosto e setembro de
2011, conforme demonstrado na tabela que se segue:
Período

Subsídio do Vice-Prefeito
Valor Fixado Valor Pago

Valor pago a
mais
R$ 7.618,49
R$ 896,29
R$ 6.722,20
R$ 6.722,20
-

jan/11
R$ 6.722,20
fev/11
R$ 6.722,20
fev/11 (13º
R$ 6.722,20
sal.)
mar/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
abr/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
mai/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
jun/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
jul/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
ago/11
R$ 6.999,83
R$ 10.033,09 R$ 3.033,26
set/11
R$ 6.999,83
R$ 13.999,65 R$ 6.999,83
out/11
R$ 6.999,83
R$ 6.999,83
nov/11
R$ 7.349,82
R$ 6.999,83
dez/11
R$ 7.349,82
R$ 6.999,83
Total
R$ 90.864,88
R$ 101.094,27 R$ 10.929,38
Fonte: Proc. TCEES 2014/2012 – Ficha Financeira do Vice-Prefeito –
folha 1448.
Observa-se que o Vice-Prefeito, nos meses de janeiro, agosto e setembro, recebeu remuneração superior à fixada na legislação municipal,
totalizando R$ 10.929,38 (dez mil, novecentos e vinte e nove reais e
trinta e oito centavos) recebidos acima do valor fixado, indicando estar
o subsídio recebido pelo Vice-Prefeito em desacordo com o §4º do Art.
39 da Constituição Federal, in verbis:
§4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros
de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
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caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Destarte cabe ao agente responsável apresentar suas justificativas
quanto aos fatos narrados, sob pena de restituição aos cofres públicos
municipais da importância paga ao Vice-Prefeito acima do fixado na
legislação municipal mencionada acima, no total de R$ 10.929,38 (dez
mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5175,6310 VRTE’s (grifos no original).
Do exposto, o mesmo relatório concluiu pelo seguinte encaminhamento:
7 CONCLUSÃO
Procedendo a análise da presente, sob o aspecto técnico contábil e
o disposto na legislação pertinente, constatamos que as contas encontram-se inconsistentes. Dessa forma, opinamos pela CITAÇÃO do
Senhor Hilário Roepke para que apresente as justificativas quanto aos
itens descritos a seguir:
Repasse de Duodécimo à Câmara Municipal Excede Limite Constitucional (Item 5.3)
Inobservância ao disposto no Artigo 29–A e incisos (no caso do município em comento aplica-se o inciso I) – redação dada pela EC 58/2009.
Pagamento de Subsídios ao Vice-Prefeito Superior ao Fixado (Item 6.1)
Infringência aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 1067/2008 c/c os
artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1302/2010.
Na sequência, citado o responsável, o mesmo apresentou suas justificativas, o que deu origem à Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, foram analisados os seguintes pontos:
1.1.1 Repasse de duodécimo à Câmara Municipal excede limite
constitucional
1.1.2 Pagamento de subsídios ao Vice-Prefeito superior ao fixado
2 Análise dos Demonstrativos Contábeis
3 Limites Constitucionais e Legais
4 Gestão Fiscal - Remessa de Dados e Pareceres de Alerta Pertinentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao
Relatório da Gestão Fiscal
Com relação ao Repasse de duodécimo à Câmara Municipal excedendo
o limite constitucional, o Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 aponta que o Executivo Municipal teria repassado, a título de duodécimos
à Câmara Municipal, o montante de R$3.290.000,00 (três milhões,
duzentos e noventa mil reais), no período de janeiro a dezembro de
2011, excedendo o limite máximo de R$ 2.779.012,47 (dois milhões,
setecentos e setenta e nove mil, doze reais e quarenta e sete centavos)
calculados sobre o somatório das receitas tributárias e transferências
de impostos do exercício anterior, no caso, na forma do inciso I do art.
29-A, da CF/88 (7% de R$ 39.700.178,14).
Contudo, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013 desacolheu os
argumentos de defesa e manteve a irregularidade. Entretanto, ponderou que a que a anomalia detectada não trouxe prejuízo ao erário
municipal, tampouco levou a Câmara Municipal a efetuar gastos acima
do limite constitucional estabelecido, tendo, inclusive, realizado a devolução de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil
reais) ao Executivo Municipal. Nesse passo, foi sugerida pela Área Técnica que este TCEES determine ao gestor que “[...] a partir do exercício
corrente, proceda ao repasse do duodécimo ao Legislativo municipal
em atenção ao limite máximo estabelecido pela Constituição Federal”.
Com base nos fundamentos tecidos na Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013, o NEC opinou pela manutenção da irregularidade.
Contudo, conforme ponderado na ICC 213/2013 alertou que se deveria observar que a anomalia em tela não é suficiente para macular as
contas prestadas ao ponto de torná-las irregulares ou motivar a sua
rejeição ante o fato da sua baixa lesividade e ausência de prejuízo ao
erário municipal.
No que se refere ao pagamento de subsídios ao Vice-Prefeito superior
ao fixado, noticia o Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 que teria
ocorrido o pagamento de subsídio ao Vice-Prefeito em valores superiores ao fixado pela Lei, fato que afrontaria o disposto nos artigos 2º (que
fixa o subsídio de Vice-Prefeito) e 3º (que veda o pagamento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória ao Prefeito e Vice-Prefeito Municipal) da
Lei Municipal nº 1067/2008.
Anota o Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 que, por conta de reajustes gerais anuais, o subsídio de Prefeito e do Vice-Prefeito, a partir
do mês de janeiro de 2011, foi fixado em R$ 13.444,40 (treze mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e R$
6.722,20 (seis mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos),
respectivamente. Já a partir do mês de março de 2011, passaram a R$
13.999,65 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e
cinco centavos) e R$ 6.999,83 (seis mil, novecentos e noventa e nove
reais e oitenta e três centavos), respectivamente.
Aponta a Área Técnica que, nos meses de janeiro, agosto e setembro
de 2011, o Vice-Prefeito do Município percebeu subsídio superior aquele
fixado para o cargo. Somados, os valores excedentes importariam no
montante de R$ 10.929,38.
Analisando a questão, ressaltou o NEC que a remuneração do vice é
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devida exclusivamente pela sua condição de substituto e sucessor legal
do titular, não estando vinculada ao exercício de incumbências diversas
eventualmente atribuídas a ele por lei ou pelo titular.
No presente caso a Área Técnica não questionou o motivo dos afastamentos, ou seja, se decorreram de mera ausência ou de afastamentos
temporários (doença, férias etc.). Também não foi questionado sobre
se houve, ou não, licença da Câmara Municipal para as ausências do
Prefeito superiores a quinze dias. De qualquer forma esclareceu a defesa que, no exercício de 2011, o senhor Florentino Guilherme, Vice-Prefeito do Município substituiu o titular nos seguintes períodos 01 a 04 de
janeiro (por motivo de férias do titular); 19 de agosto a 02 de setembro
(viagem oficial do titular); 03 a 17 de setembro (férias do titular) e 18
a 31 de setembro (férias do titular).
Os períodos de substituição alegados encontram-se baseados em documentação trazida aos autos pelo defendente e correspondem, proporcionalmente, ao acréscimo no subsídio do Vice-Prefeito verificado nos
meses de janeiro, agosto e setembro.
Dessa forma, entendeu o NEC que merecem serem acolhidos os argumentos de defesa, eis que conforme posicionamento deste E. TCEES, o
Vice-Prefeito, quando em substituição ao titular, faz jus ao percebimento proporcional do subsídio do Prefeito nos dias em que, efetivamente,
ocupou o cargo e desempenhou todas as atribuições constitucionais
que lhe são inerentes. Assim, pelo exposto, por se considerar regular o
pagamento do subsídio ao Vice-Prefeito, nos moldes daquele autorizado para o Prefeito, opinou pelo afastamento da irregularidade.
Quanto à análise dos demonstrativos contábeis e aos limites constitucionais e legais, asseverou o NEC que :
com exceção do repasse do duodécimo para o legislativo, que suplantou o limite máximo fixado na CF/88 em 1,28%, o Relatório Técnico
Contábil RTC 23/2013 registra o cumprimento dos demais limites constitucionais e legais, valendo rememorar que conforme análise realizada pela Área Técnica (Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013) a
anomalia detectada não causou prejuízo ao erário, de sorte que não
maculou as contas apresentadas a ponto de causar a sua rejeição.
Quanto ao pagamento de subsídios ao Prefeito e Vice Prefeito, registrou
o Relatório Técnico Contábil RTC 23/2013 que a remuneração do Prefeito se manteve de acordo com os normativos municipais que regulam a
matéria. No que diz respeito ao subsídio do Vice-Prefeito foi registrada
anomalia que, entretanto, salvo melhor juízo, deve ser afastada, conforme proposto no item 1.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva. Eis
os valores dos subsídios pagos em 2011:
Lei Municipal nº Revisão Geral
Anual
1067/2008
1142/2009
9,07%
1302/2010
7% (jan./2011)
4,13%
(março/2011)
1397/2011
5% (nov./2011)
6,5%
(março/2012)

Valor Atualizado
Prefeito
R$ 11.520,00
R$ 12.564,86
R$ 13.444,40
R$ 13.999,65

Vice Prefeito
R$ 5.760,00
R$ 6.282,43
R$ 6.722,20
R$ 6.999,83

R$ 14.699,63
R$ 15.655,11

R$ 7.349,82
R$ 7.827,56

Com relação à gestão fiscal - remessa de dados e pareceres de alerta
pertinentes ao relatório resumido da execução orçamentária e ao relatório da gestão fiscal, ressaltou a área técnica, com base em dados da
controladoria técnica do município:
Mediante consulta ao Sistema LRFWEB, verifica-se que, de acordo com
os dados encaminhados pelo município, não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foram encaminhados pareceres de alerta em função de:
Meta Bimestral de Arrecadação: Não atingimento nos 1º e 2º bimestres
de 2011 (Processos TC 2546/2011 e 3802/2011);
Resultado Nominal: Não atingimento do estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativamente ao 2º bimestre de 2011 (Processo TC
3802/2011).
Contudo, consoante análise em sede de Prestação de Contas Anual, estes indicativos não repercutiram nos percentuais e limites estipulados
na Lei de Responsabilidade Fiscal (grifos no original).
Por fim, a título de conclusão/encaminhamento, manifesta-se o NEC
conforme segue:
5.1 Registram-se, da análise contábil procedida através do Relatório
Técnico Contábil RTC 23/2013 (fls. 1.510-1.529), que foram observados e cumpridos os limites constitucionais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração
dos profissionais do magistério, Ações e Serviços Públicos de Saúde e
foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal estabelecido
pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto apontou
o RTC 23/2013 a presença dos seguintes indícios de irregularidades:
5.2 Na forma da análise realizada através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013, aqui corroborada, as justificativas e documentos apresentados pelo defendente não foram suficientes para elidir a
seguinte irregularidade apontada na RTC 23/2013 e Instrução Técnica
Inicial ITI 157/2013:
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5.2.1 Repasse de duodécimo à Câmara Municipal que teria excedido o limite constitucional previsto no art. 29-A, inciso I, da
CF/88 (Referência: item 5.3 do RTC 23/2013);
5.3 Face a todo o exposto e perfilhando o entendimento emitido na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 213/2013, diante do preceituado no
art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, opinase no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do senhor Hilário
Roepke, Prefeito Municipal frente à Prefeitura Municipal de Santa
Maria de Jetibá, no exercício de 2011, na forma prevista no artigo
80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, face ao repasse de duodécimo à Câmara Municipal de valor superior ao estabelecido no art.
29-A, inciso I, da CF/88, que, entretanto, teve lesividade mitigada por
não causar dano ao erário municipal, sendo oportuno informar que a
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá realizou a devolução de
R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) ao
Executivo Municipal ao final do exercício, bem como, que não efetuou
gastos acima do limite constitucional estabelecido.
5.4 Sugere-se, ainda, com fundamento no art. 87, VI, da LC 621/2012,
ao Plenário desta E. Corte de Contas, que determine ao atual Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá que, a partir do exercício
corrente, proceda ao repasse do duodécimo ao Legislativo Municipal
com atenção ao limite máximo disposto no art. 29-A e incisos da Constituição da República.
5.5 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Dr. Luiz Augusto
Mill, advogado do senhor Hilário Roepke, do teor da decisão final a ser
proferida, em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res.
TC 261/2013 (RITCEES).
Ato contínuo, foram encaminhados os autos ao representante do parquet de contas. O seu representante, em seu parecer, concordou com o
entendimento da área técnica no que se refere à questão da obediência
dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (em especial no
que se refere à despesa total de pessoal); ao tocante aos subsídios dos
agentes políticos do município e também no que tange ao repasse do
duodécimo à Câmara.
Em verdade, a única divergência ora lançada em relação às manifestações técnicas colacionadas aos autos por parte do representante do
Ministério Público Especial de Contas diz respeito ao afastamento do
indicativo de irregularidade de n. 6.1 do RTC 23/2013, a saber: 6.1 pagamento de subsídios ao vice-prefeito superior ao fixado (Infringência
aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 1067/2008 c/c os artigos 1º e
2º da Lei Municipal nº 1302/2010).
Segundo o representante do parquet,
Examinando-se a Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá
verifica-se que não é prevista a possibilidade do Vice-Prefeito receber
o subsídio do Prefeito na hipótese de substituição. O art. 61 da referida Lei apenas normatiza a hipótese em que ocorre a substituição, in
verbis:
Art. 61. Substituirá o Prefeito Municipal, no caso de impedimento, e
suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 1º O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob
pena de perda do mandato.
§ 2º O Vice-Prefeito além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado para
missões especiais.
O exercício da função de Vice-Prefeito constitui ato de administração
do Poder Executivo Municipal e, independentemente da vontade do
mandatário, deve obrigatoriamente obedecer não só ao princípio da
legalidade, como também aos da simetria, razoabilidade e moralidade.
De fato, preceitua o art. 79 da Constituição da República que “Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e sucederlhe-á, no de vaga, o
Vice-Presidente. Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além
de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar,
auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões
especiais”.
Ainda, o art. 82 da Carta Estadual preceitua que: “Substituirá o Governador do Estado no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga,
o Vice-Governador”.
Do cotejo desses dispositivos, nota-se que a função de substituir o Presidente, o Governador e o Prefeito constitui ato inerente às atribuições
do Vice- Presidente, do Vice-Governador e do Vice-Prefeito, respectivamente. Tanto é assim que na maioria dos casos nenhuma outra atribuição é conferida a tal cargo, recebendo eles subsídios próprios apenas
para substituir o titular nas hipóteses legalmente previstas.
Desse modo, o fato de o Vice-Prefeito exercer, temporariamente, as
funções do Prefeito Municipal não lhe confere o direito de perceber o
subsídio do titular, ou seja, continuará ele a perceber apenas a remuneração a que já faz jus pelo cargo eletivo, sendo vedada a concessão
de acréscimos ou variáveis remuneratórios.
Diante de todo o exposto, parece a única divergência capaz de ensejar
mácula às contas do executivo do município referentes ao exercício
de 2011, a que se refere ao pagamento de subsídios ao vice-prefeito
superior ao fixado (Infringência aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº
1067/2008 c/c os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1302/2010).
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Este Relator, embora respeite o posicionamento do douto parquet de
contas, comunga do entendimento esposado pela área técnica, no sentido de que merecem ser acolhidos os argumentos de defesa, eis que
conforme posicionamento deste E. TCEES, o Vice-Prefeito, quando em
substituição ao titular, faz jus ao percebimento proporcional do subsídio
do Prefeito nos dias em que, efetivamente, ocupou o cargo e desempenhou todas as atribuições constitucionais que lhe são inerentes.
Assim, por se considerar regular o pagamento do subsídio ao Vice-Prefeito, nos moldes daquele autorizado para o Prefeito, deve ser afastada
a irregularidade em tela, sobretudo pelo fato de que lesividade fora mitigada por não causar dano ao erário municipal, sendo oportuno frisar
que a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá realizou a devolução
de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais)
ao Executivo Municipal ao final do exercício, bem como, que não efetuou gastos acima do limite constitucional estabelecido.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando, o entendimento da área técnica,
VOTO nos seguintes termos:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO COM
RESSALVA das contas do senhor Hilário Roepke, Prefeito Municipal
frente à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de
2011, na forma prevista no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar
621/2012, face ao repasse de duodécimo à Câmara Municipal de valor
superior ao estabelecido no art. 29-A, inciso I, da CF/88, que, entretanto, teve lesividade mitigada por não causar dano ao erário municipal,
sendo oportuno informar que a Câmara Municipal de Santa Maria de
Jetibá realizou a devolução de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) ao Executivo Municipal ao final do exercício, bem como, que não efetuou gastos acima do limite constitucional
estabelecido;
seja DETERMINADO ao atual Prefeito do Município de Santa Maria de
Jetibá que, a partir do exercício corrente, proceda ao repasse do duodécimo ao Legislativo Municipal com atenção ao limite máximo disposto
no art. 29-A e incisos da Constituição da República; e
seja dada CIÊNCIA ao Dr. Luiz Augusto Mill, advogado do senhor Hilário
Roepke, do teor da decisão final a ser proferida, em conformidade com
o disposto no art. 359, § 8º , da Res. TC 261/2013 (RITCEES).
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se
os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os
autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-2014/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e
nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura de
Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Augusto Mill, Prefeito Municipal, na forma prevista
no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, face ao repasse
de duodécimo à Câmara Municipal de valor superior ao estabelecido no
art. 29-A, inciso I, da CF/88, que, entretanto, teve lesividade mitigada
por não causar dano ao erário municipal, sendo oportuno informar que
a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá realizou a devolução de
R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) ao
Executivo Municipal ao final do exercício, bem como, que não efetuou
gastos acima do limite constitucional estabelecido;
2. Determinar ao atual Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá,
que, a partir do exercício corrente, proceda ao repasse do duodécimo
ao Legislativo Municipal com atenção ao limite máximo disposto no art.
29-A e incisos da Constituição da República;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os Srs. Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 5 de outubro de 2015

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 065, de 02 de outubro de 2015.
Altera a Portaria N nº 048, de 21 de maio de 2015, que instituiu a
Comissão Técnica e designa servidores.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
13, incisos I, IV e XX da Lei Complementar nº 621, de 8 de março
de 2012, c/c o artigo 20 incisos I, V e XXIII do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e:
CONSIDERANDO a necessidade de realização de testes e
homologação, no âmbito interno deste Tribunal de Contas, no
sistema e ferramentas afetas ao módulo de Processo Eletrônico,
integrante do Programa e-TCEES;
Considerando a necessidade de alteração na composição da citada
Comissão;
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o artigo 3º da Portaria N nº 048, de 21 de maio de
2015, excluir o servidor Donato Volkers Moutinho – Matrícula nº.
203.161 e designar para compor a Comissão, os servidores abaixo
relacionados:
Cesar Douglas de Lima Gozzoli – Matrícula nº. 202.825;
Matheus Araújo de Mendonça – Matrícula nº. 203.618
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

[LICITAÇÕES]
AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 04/2015
PROC. TC 6761/2015
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da sua
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará
licitação, com participação exclusiva de microempresa
ou empresa de pequeno porte, na modalidade CONVITE

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

Página 101
do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, destinada contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de instalações
elétricas(segmentação de circuitos de iluminação), incluindo
fornecimento de materiais, em conformidade com a Lei 8.666/93,
Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14 e de acordo
com as especificações contidas no Edital convocatório e seus anexos.
O procedimento licitatório será realizado na sede do Tribunal de
Contas do Espírito Santo situada na Rua José de Alexandre Buaiz,
157, Enseada do Suá, Vitória- ES.
Abertura das Propostas: 14:00 do dia 16/10/2015.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados pessoalmente, na
sede deste TCEES junto à CPL, trazendo CD para efetuar a cópia,
solicitado através do e-mail cpl@tce.es.gov.br ou através do
endereço eletrônico http: // www. tce.es.gov.br.
Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da CPL, de
segunda a sexta-feira no horário de 12h as 18h horas através do
telefone (27) 3334-7600 ramal- 7663.
Vitória, 02 de outubro de 2015.
GIULIANO MEDINA SILVA
Presidente CPL - TCEES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2015
PROC. TC 7612/2015
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/02,
Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, para a contratação
exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte
para fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo,
ferramentas, instrumentos de medição e equipamento de
informática, em conformidade com as quantidades e especificações
contidas no Anexo I do Edital convocatório. O procedimento
licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.
com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 16/10/2015.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 16/10/2015.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 02 de outubro de 2015.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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