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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-1036/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO
-TC-6039/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º E 2º BIMESTRES DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente à Abertura e 1° e 2° bimestres de
2014, da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade
do senhor Amadeu Boroto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 931/2014 (fls.01), opinando pela Notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
1111/2014 (fl.06), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o
envio dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 1488/2014
(fls.07). Em consulta realizada através do sistema CIDADES-WEB,
a 4° Secretaria de Controle Externo constatou que os dados foram
homologados, (fls.16/19).
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No298/2015
o Auditor de Controle Externo, Paulo Sérgio Luchi de Carvalho,
constatou que os dados alusivos à Abertura e 1° e 2° bimestres
de 2014, foram encaminhados, atendendo assim ao Termo de
Notificação acima referido. Por via de consequência, propôs o
arquivamento do Processo TC 6039/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer às PPJC
3346/2015, (fls.22), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.

Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão,
ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO Nº 298/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC 3346/2015.
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-6039/2014,
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 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 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-1037/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7841/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIM/2014
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Corpo Especial - Auditores

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

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

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

Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador-Geral
Luciano Vieira
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 3° bimestre, exercício de 2014,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do
senhor Amadeu Boroto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 1408/2014 (fls.01), opinando pela Citação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
1591/2014 (fl.06), concedendo o prazo de 15 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Citação Nº 1874/2014 (fls.07). Em
consulta realizada através do sistema CIDADES-WEB, verificou-se
que os dados foram homologados (fls.18/21).
Por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 354/2015,
a Auditora de Controle Externo, Fabiana Pereira Azevedo Xavier,
constatou que os dados alusivos ao 3º bimestre, exercício de 2014,
foram encaminhados, atendendo, assim, ao Termo de Citação,
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 7841/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
3575/2015 (fls.24), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão,
ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO Nº 354/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC 3575/2015.
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-7841/2014,
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 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 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
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ACÓRDÃO TC-1038/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11370/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIM/2014
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE
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
Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 4° bimestre
2014, no sistema informatizado de verificação Cidades Web,
Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade

da
de
da
do

senhor Amadeu Boroto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 1699/2014 (fls. 01), opinando pela notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
2021/2014 (fl. 05), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação No 2750/2014, (fl.06).
As informações não foram enviadas, conforme despacho
da Secretaria Geral de Controle Externo (fls.10), e os autos
encaminhados à 4ª Secretaria de Controle Externo para elaboração
da Instrução Técnica Inicial, solicitando a Citação e nova Notificação
do responsável, tendo em vista o não atendimento a Decisão do
Relator (fls. 05).
Ao manifestar-se nos autos, o Auditor de Controle Externo – Paulo
Sérgio Luchi de Carvalho, por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 292/2015 (fl.14), constatou que os dados alusivos
ao 4° bimestre de 2014 foram recebidos em 15 e 26/05/2015,
atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 11.370/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
3347/2015 (fls. 19), da lavra do Ilustre Procurador de Contas –
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborando com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO Nº 292/2015 (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 292/2015 (fls. 14) e no Parecer PPJC TC
3347/2015 (fls. 19).
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-11370/2014,
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 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 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
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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-1039/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-332/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIM/2014
RESPONSÁVEL - ANA EMÍLIA GAZEL JORGE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º BIMESTRE
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,
referente ao 5º bimestre do exercício 2014, da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, no
sistema informatizado denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 42/2015 (fls. 1) opinando pela Notificação do responsável,
senhora Ana Emília Gazel Jorge.
Após, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 39/2015
(fls. 4), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o envio dos dados
faltantes - Termo de Notificação No 217/2015. As informações foram
prestadas (fls. 08/09), 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 285/2015 (fls.13), constatou que os dados
alusivos ao 5º Bimestre, exercício de 2014, foram recebidos
atendendo, assim, ao Termo de Notificação acima referido.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
332/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou mediante Parecer (fls. 18), da lavra do Ilustre
Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, corroborando com o
Relatório Conclusivo de Omissão, RCO Nº 285/2015, 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
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica – RCO
Nº 285/2015 - e do Ministério Público Especial de Contas (fls.18),
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-332/2015,
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, 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 a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
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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-1040/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3963/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE
VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ANCKIMAR PRATISSOLLI
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 Secretaria Municipal de Finanças de Vila
Velha, sob a responsabilidade do senhor Anckimar Pratissolli.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 458/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
501/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No
782/2015 (fls.06), e Termo de Notificação Nº 831/2015 (fls. 05).
As informações foram enviadas, conforme despacho da Secretaria
Geral de Controle Externo (fls. 12/15), e os autos encaminhados
à 5ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo –
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 316/2015 (fls.17/18), 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 3963/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.22), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 316/2015 (fls.17/18), 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 316/2015 (fls. 17/18) e no Parecer PPJC (fls.
22).
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-3963/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
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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 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 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-1041/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3965/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL IRACY
CARVALHO
MACHADO
BALTAR
FERNANDES
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 Educação de Vila
Velha, sob a responsabilidade da senhora Iracy Carvalho
Machado Baltar Fernandes.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 454/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação da
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
502/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação
No 797/2015 (fls.05) e Termo de Notificação Nº 849/2015. As
informações foram enviadas, conforme despacho da Secretaria
Geral de Controle Externo (fls.13/16) 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 315/2015 (fls.20/21), 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 3965/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.25), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 315/2015 (fls.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
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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 315/2015 (fls. 20) e no Parecer PPJC (fls. 25).
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-3965/2015,
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, 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 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-1042/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3967/2015
JURISDICIONADO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS DE VILA VELHA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA
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, do exercício de 2014, no sistema informatizado de
verificação Cidades Web, da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Vila Velha, sob a responsabilidade do senhor José
Eliomar Rosa Brizolinha.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 476/2015 (fls.01), opinando pela notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
514/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Citação No 778/2015 (fls.05). As
informações foram enviadas pelo gestor, dia 29 de maio de 2015,
protocolo 56328/2015-7, conforme consta às folhas 16/20, 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 Cassia Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 321/2015 (fls.23/24), constatou que os
dados alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e 14, do exercício de
2014, foram recebidos atendendo assim ao Termo de Citação
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3967/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
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(fls.28), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 321/2015 (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 321/2015 (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-3967/2015,
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, 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 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-1043/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3969/2015
JURISDICIONADO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - PAULO MAURÍCIO FERRARI
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, exercício de 2014, no sistema informatizado
de verificação Cidades Web, da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, sob a
responsabilidade do senhor Paulo Mauricio Ferrari.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 452/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
503/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimento e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No
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753/2015 (fls.06) e Termo de Notificação Nº 803/2015 (Fls. 05).
As informações foram enviadas pelo gestor, dia 03 de junho de
2015, protocolo 56524/2015-4, conforme consta 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 –
Silvia de Cassia Ribeiro Leitão por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 317/2015 (fls.19/20), constatou que os
dados alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e 14, do exercício de
2014, foram recebidos atendendo assim aos Termos de Citação
e Notificação acima referidos. Por via de consequência, propôs o
arquivamento do Processo TC 3969/2015.
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 317/2015 (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 317/2015 (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-3969/2015,
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, 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 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-1044/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3971/2015
JURISDICIONADO - CONTROLADORIA-GERAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - SEVERINO ALVES DA SILVA 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:
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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 Controladoria Geral de Vila Velha, sob a
responsabilidade do senhor Severino Alves da Silva Filho.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 450/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
500/2015 (fls.05), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação
No 796/2015 (fls.06) e Termo de Notificação Nº 848/2015 (fls.07).
As informações foram enviadas tempestivamente pelo gestor, dia
15 de maio de 2015, protocolo 55557/2015-7, conforme consta às
folhas 15/24, 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 252/2015 (fls.28/29), 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
3971/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.33), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 252/2015 (fls.28/29), 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 252/2015 (fls. 28/29) e no Parecer PPJC (fls.
33).
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-3971/2015,
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, 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 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
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Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1045/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-3979/2015
JURISDICIONADO
- CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - MESES
13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - IVAN CARLINI
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-se de processo de omissão no encaminhamento de
Prestação de Contas Bimestral, referente aos meses 13 e 14,
exercício de 2014, da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a
responsabilidade do senhor Ivan Carlini.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 449/2015 (fls.01), opinando pela Citação e
Notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
508/2015 (fl.04), concedendo o prazo de 15 dias para, o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 828/2015 – e envio
dos esclarecimentos que julgar pertinente – Termo de Citação Nº
779/2015. Os dados referentes aos Termos de Notificação e Citação
foram enviados (fls. 12/13).
Por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 253/2015, a
Auditora de Controle Externo, Lenita Loss, constatou que os dados
alusivos aos meses 13 e 14, exercício de 2014, foram encaminhados,
atendendo, assim, aos Termos de Notificação e Citação, acima
referidos. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3979/2015.
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 253/2015 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-3979/2015,
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, 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 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
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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-1076/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5484/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - FABIANA MAIORAL FORESTO
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 Secretaria Municipal de Transporte e Transito
de Vila Velha, sob a responsabilidade da senhora Fabiana Maioral
Foresto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 643/2015 (fls.02), opinando pela citação e notificação da
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
645/2015 (fls.07), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação
No 930/2015 (fls.09) e Termo de Notificação Nº 997/2015 (fls.10).
As informações foram enviadas pelo gestor, dia 28 de maio de
2015, protocolo 56249/2015-6 conforme consta às folhas 18/20,
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 Castro Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 312/2015, (fls.24/25), 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 5484/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.29), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 312/2015, 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
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 312/2015 (fls. 24/25) 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
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5484/2015,
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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
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 SERGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1077/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4353/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E
14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ROBERTINO BATISTA DA SILVA
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-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente aos meses 13 e 14, exercício de
2014, da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade
do senhor Robertino Batista da Silva.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 484/2015 (fls.01), opinando pela Citação e
Notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
538/2015 (fl.04), concedendo o prazo de 15 dias para, prestar
esclarecimento – Termo de Citação 810/2015 – e enviar os dados
faltantes - Termo de Notificação Nº 861/2015. Em consulta
realizada através do sistema CIDADES-WEB, verificou-se que os
dados foram homologados.
Por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 340/2015,
a Auditora de Controle Externo, Silvia de Cássia Ribeiro Leitão,
constatou que os dados alusivos aos meses 13 e 14, exercício de
2014, foram encaminhados, atendendo, assim, aos Termos de
Notificação e Citação acima referidos. Por via de consequência,
propôs o arquivamento do Processo TC 4353/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer às PPJC
3574/2015 (fls.30), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão,
ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um
www.tce.es.gov.br
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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 340/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC 3574/2015.
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-4353/2015,
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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
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 SERGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1078/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10872/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO
RESPONSÁVEL - ROBERTINO BATISTA DA SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES - CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 0136/2013 IMPROCEDÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata-se de Representação encaminhada a esta Corte pelo
senhor Francisco Pereira Brandão, na data de 29 de outubro de
2014, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, protocolo
nº 50060/2014-8, informando da existência de supostas
irregularidades no Contrato Administrativo nº 0136/2013 para
fornecimento de ticket alimentação.
Decidi por diligenciar previamente, com amparo no art. 176, §3º,
inc. I da Resolução TC 261/2013, notificando o responsável Senhor
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal de Marataízes,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse informações
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que entendesse necessárias acerca da representação oferecida.
Devidamente notificado, após prorrogação a pedido do prazo
inicialmente concedido, o Senhor Robertino Batista da Silva
apresentou suas justificativas vistas às fls.60/66.
Os autos foram encaminhados à Área Técnica e a 5ª Secretaria de
Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP
130/2015 sugerindo o indeferimento da Representação.
Seguiram os autos para instrução conclusiva, o que foi elaborada
na forma da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1289/2015
(fls.83-92), nos seguintes termos:
[...]
2 – ANÁLISE
Conforme já aqui noticiado, a 5ª SCE, através da Manifestação
Técnica Preliminar MTP 130/2015, 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- DO EXAME
Cumprindo determinação da Chefia desta Secretaria, foi procedido
o exame de toda documentação juntada aos autos.
Inicialmente, a defesa do senhor Robertino Batista da Silva,
confirma que matéria idêntica à discutida nesta Representação, é
objeto de Ação Popular no âmbito do Poder Judiciário Capixaba,
e por esta razão pede o sobrestamento do presente feito, até o
julgamento definitivo da ação judicial, a fim de evitar decisões
conflitantes.
Trata-se, aqui, de processo autônomo de fiscalização, sujeito a rito
próprio, amparado na Constituição Federal, especialmente em seus
arts. 70 e 71, pela Lei Estadual nº 261/2012 e pela Resolução
nº 621/2012, cuja atuação independe de outras instâncias
administrativas ou judiciais.
Sendo assim, este Tribunal de Contas pode adotar entendimento
diverso, pois exerce sua competência de forma independente e não
se vincula às decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
Isto posto, tem-se que a tramitação da Ação Popular não afeta a
tramitação do presente processo, pela independência das instâncias
entre o TCEES e o Poder Judiciário.
A seguir passa-se a examinar a documentação juntada aos autos
pelo denunciante (fls 1/45) e pelo denunciado (fls.51/54), e
colacionar os fatos com a legislação vigente.
Preliminarmente à análise propriamente dita da documentação,
verificou-se a necessidade de checar se os fatos narrados na
representação já foram objeto de fiscalização desta Corte de
Contas.
Consultando os diretórios da 5ª Secretaria de Controle Externo,
particularmente a pasta do município de Marataízes no exercício
de 2013 e 2014, não foi localizado nenhum arquivo tratando de
fiscalização dos Contratos de nº: 136/13 e 14/14 – Secretaria
de Administração e de Educação, 23/13 e 01/14 - Secretaria de
Saúde, decorrentes da ARP 80/2013.
Examinando a documentação trazida aos autos, constatou-se que,
foi realizado o Pregão Presencial – PP nº 27/2013, que resultou no
registro de preços para a concessão de ticket alimentação para os
servidores das Secretarias de Administração e Educação e para o
Fundo Municipal de Saúde.
A Ata de Registro de Preço – ARP nº 80/2013, decorrente desse
PP nº 27/2013 foi publicado no Diário Oficial do Município de
Marataízes em 25 de junho de 2013, conforme demonstrado nos
Quadros 1e 2 seguintes:
Quadro 01 - Ata de Registro de Preço nº80/13
Objeto: Concessão de ticket alimentação para a Secretaria
Municipal de Administração, de Educação e para o Fundo Municipal
de Saúde
Vigência: até 26de junho de 2014 (12 meses)
órgão
valor
Qdade Qdade vlr mínimo
vlr máximo dos
unitário mínima máxima dos
benefícios a
(R$)
benefícios
serem pagos
a serem
pagos
Adm.
300,00 500
6.000
150.000,00
1.800.000,00
Geral
Educação
1.040
12.480 312.000,00
3.744.000,00
FM Saúde
360
4.320
108.000,00
1.296.000,00
total
1.900
22.800 570.000,00 6.840.000,00

Essa ARP nº 80/2013, inicialmente originou os Contratos
Administrativos de nºs 136/13 e 23/13, assinados em 04/07/13,
com vigência até 31/12/13, para atender a demanda das
Secretarias de Administração e de Educação e Fundo Municipal de
Saúde, respectivamente, conforme demonstrado a seguir:
www.tce.es.gov.br
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Quadro nº 2 - Demonstrativo dos Contratos firmados e empenhados no exercício de 2013
Contrato nº 136/2013 - vigência até 31/12/2013 (seis meses)
órgão
Adm.
Geral

valor
unitário
(R$)
300,00

Qdade
mensal

Qdade
total

vlr mensal

vlr total

700

4.200

210.000,00

1.260.000,00

Subtotal empenhado
Educação

300,00

Subtotal empenhado
total

1.456

8.736

436.800,00

2.156

12.936

2.620.800,00

Empenho
vlr do
vlr a ser pago nº/data valor
desconto de
(-4,20%)
52.920,00
1.207.080,00
1092,
586.880,00
04/07/13
1093,
673.120,00
04/07/13
1.260.000,00
110.073,60

2.510.726,40

1090,
2.155.185,14
04/07/13
1091,
465.614,86
04/07/13
2.620.800,00
646.800,00 3.880.800,00 162.993,60 3.717.806,40
3.880.800,00
Empenho

Contrato nº 23/2013 - vigência até 31/12/2013 (seis meses)
órgão valor unitário
Qdade
Qdade
vlr mensal vlr total
(R$)
mensal
total

vlr do
vlr a ser pago nº/data Valor (R$)
desconto de (R$)
-4,20% (R$)
151.200,00 907.200,00
38.102,40
869.097,60
186,
907.200,00
04/07/13
151.200,00 907.200,00
38.102,40
869.097,60
907.200,00
798.000,00 4.788.000,00 201.096,00 4.586.904,00
4.788.000,00

FM
300,00
504
3.024
Saúde
total
504
3.024
TOTAL Adm. Geral +
2.660
15.960
Educação + Saúde
Quanto à execução, desses Contratos, o denunciante nada aponta de irregular.
No entanto, para apurar a procedência da denúncia quanto aos Contratos Administrativos de nº 24/14, para as Secretarias de Administração
e de Educação e de nº 01/14 para FM de Saúde, fêz-se necessário examinar a execução dos Contratos de nºs 136/13 e 23/13, conforme
demonstrado nos quadros 3 e 4 apresentados adiante:
Destaca-se que, os Contratos de nºs 136/13 e 24/14, são comuns às Secretarias de Administração Geral e de Educação, por isso na coluna
“nota fiscal”, os números que as identificam e os valores se repetem. Exceto a nota fiscal nº 665/13, no valor de R$ 560,00 que foi apenas
para a Secretaria de Administração Geral.
E os valores individualizados por Secretaria estão demonstrados nas colunas “vlr contratado (R$)” e “vlr pago (contratado – desconto)
(R$)”, nos Quadros 3, 4, 6 e 7 demonstrados a diante.
Quadro nº 3 - Demonstrativo da execução do Contrato nº 136/2013 - vigência até 31/12/2013 (seis meses)
órgão
nota fiscal
NE
NL
referência NP
qdade de
vlr contratado vlr pago
ticket
(R$)
(contratado nº/data
valor (R$)
desconto) (R$)
Adm.
553, 08/07/13
769.910,00
1092/13
3209,
Mai/ jun
4861,
1.004
301.200,00
288.549,60
Geral
29/07/13
05/08/13
597, 07/08/13
442.740,00
3761,
jul
5506,
492
147.610,00
141.410,38
20/08/13
23/08/13
625, 30/08/13
441.310,00
4372,
ago
6338,
509
152.700,00
146.286,60
18/09/13
24/09/13
661, 27/09/13
410.170,00
4943,
set
7105,
481
144.300,00
10.633,42
10/10/13
11/10/13
1093/13
7107,
127.605,98
11/10/13
665, 30/09/13
560,00
4940,
set
7108,
2
560,00
536,48
11/10/13
11/10/13
707, 31/10/13
415.250,00
5478,
out
7771,
486
145.700,00
139.580,60
04/11/13
11/11/13
742, 28/11/13
411.490,00
6093,
nov
8569,
414
124.090,00
118.878,22
03/12/13
09/12/13
767, 10/12/13
439.800,00
6675,
abono
9319,
408
122.400,00
117.259,20
19/12/13
natalino
23/12/13
787, 24/12/13
386.380,00
7218,
dez
04,
396
118.780,00
113.791,24
30/12/13
17/01/14
- RP
TOTAL
3.717.610,00
4.191
1.257.340,00 1.204.532

Obs.: Nota de Empenho - NE/ Nota de Liquidação - NL/ Nota de Pagamento – NP

Quadro nº 4 - Demonstrativo da execução do Contrato nº 136/2013 - vigência até 31/12/2013 (seis meses)
órgão
nota fiscal
NE
NL
referência
NP
Qdade de vlr contratado
nº/data
valor (R$)
ticket
(R$)
Educação

553,
08/07/13
597,
07/08/13
625,
30/08/13
661,
27/09/13
707,
31/10/13
742,
28/11/13
767,
10/12/13

787,
24/12/13
TOTAL

769.910,00

1090/13

442.740,00
441.310,00
410.170,00
415.250,00
411.490,00
439.800,00

386.380,00

1091/13

3216,
29/07/13
3762/
20/08/13
4371,
18/09/13
4944,
10/10/13
5477,
04/11/13
6094,
03/12/13
6676,
19/12/13
7219,
30/12/13
7221,
30/12/13

3.717.050,00
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maio e jun

4862,
05/08/13
jul
5507,
23/08/13
ago
6337,
24/09/13
set
7106,
11/10/13
out
7771,
11/11/13
nov
8570,
09/12/13
abono natalino 9318,
23/12/13
dez
03,
17/01/14
- RP
02,
17/01/14
- RP

1.562

468.710,00

vlr pago
(contratado desconto) (R$)
449.024,18

984

295.130,00

282.734,54

862

258.610,00

247.748,38

886

265.870,00

254.703,46

899

269.550,00

258.228,90

958

287.400,00

275.329,20

1.058
892

317.400,00
267.600,00

304.069,20
83.347,28
173.013,52

8.101

2.430.270

2.328.198,66

www.tce.es.gov.br

Página 10

Segunda-feira, 19 de outubro de 2015
TOTAL Adm. Geral +
3.717.610,00
Educação
TOTAL GERAL Adm. Geral + 4.601.847,00
Educação + Saúde

12.292

3.687.610,00

3.532.730,38

15.240

4.571.847,00

4.379.829,43

Obs.: Nota de Empenho - NE/ Nota de Liquidação - NL/ Nota de Pagamento - NP
No exame desses contratos, apurou-se que a execução está regular.
Do total de 15.960 tickets previsto nos Contratos, foram concedidos 15.240, ao custo unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), por
servidor, somando o montante de R$ 4.379.829,43 (quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e
quarenta e três centavos).
Assim, têm-se que do total de 22.800 tickets registrado na ARP nº 80/2013, restou um saldo a conceder no exercício seguinte, de
7.560 (sete mil, quinhentos e sessenta) tickets.
1º - A denúncia aponta que a liquidação da despesa referente aos Contratos Administrativos nº 24/14 (Adm. Geral e Educação) e nº 01/14
(FM de Saúde) ocorreu previamente ao empenho dos respectivos Contratos, posto que a liberação do crédito aos servidores pela empresa
contratada se deu em 03 de fevereiro de 2014 e o empenho em 04 de fevereiro de 2014, contrariando, portanto, norma prevista nos artigos
58 e 60 da Lei 4.4320/64.
O denunciado, o prefeito em exercício, senhor Robertino Batista da Silva, em sua manifestação de defesa, alega que não houve despesa
sem empenho prévio, posto que é dever da empresa contratada proceder o crédito prévio aos servidores, para posteriormente emitir a nota
fiscal para os procedimentos de liquidação e pagamento, que só foram emitidos após a emissão do empenho em 04/02/14.
Examinando a documentação apresentada pelo denunciante, constata-se no expediente datado de 22/01/14 (fl. 965, do processo
administrativo da Prefeitura), que a Senhora Ivete Batista da Silva, Secretária de Administração em 22/01/14, para atender a demanda de
diversas Secretarias Municipais, anexa o Termo de Referência especificando a quantidade para cada pasta e solicita ao Prefeito, autorização
para adesão à ARP nº80/13, para o total de 6.840 (seis mil, oitocentos e quarenta) tickets.
Considerando que a ARP nº 80/13 estava em vigência, que havia saldo remanescente do exercício de 2013, que as Secretarias de
Administração, de Educação e o Fundo Municipal de Saúde, foram os demandadores do Pregão nº 27/2013 e participantes do Registro de
Preço dele decorrente, é desnecessário o procedimento de adesão prévia para formalização dos respectivos contratos. Situação corretamente
expressa no parecer jurídico da lavra do Procurador Municipal, Senhor Carlos Amaral, às fls. 997/998 daquele processo administrativo.
O Decreto Municipal nº 974/2011, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/2002,
no seu artigo 12, expressa claramente que a vigência do Registro de Preços é de doze meses e no parágrafo único desse mesmo artigo,
expressa que os contratos decorrente do SRP terão sua vigência conforme as disposições do artigo 57 da Lei de Licitações, da mesma forma
que o Decreto Federal nº 7.892/2013, que regulamenta o SRP no âmbito Federal trata a questão.
O legislador quis deixar claro que são prazos de vigências distintos e que ambos devem ser cumpridos. Ou seja, até o prazo final da
vigência da ARP (doze meses), o Administrador pode firmar contratos, que deverão observar as disposições previstas na Lei de Licitações
e do Pregão.
Isto posto, a formalização dos Contratos nº 24/2014 para as Secretarias de Administração e de Educação e o de nº 01/2014 para atender
a demanda do fundo Municipal de Saúde, demonstrados a seguir, estão em conformidade com a legislação vigente.
Quadro nº 5 - Demonstrativo do Contrato nº 24/2014, de 03/02/14 e dos respectivos empenhos - vigência até 31/12/2014 (11 meses)
Contrato nº 24/2014, de 03/02/14 e dos respectivos empenhos - vigência até 31/12/2014 (11 meses)
órgão
valor
Qdade
Qdade vlr mensal
vlr total
vlr do
vlr a ser pago Empenho
unitário
mensal total
desconto de (
nº/data
valor
saldo em
(R$)
-4,20%)
abril/2014
Adm. Geral 300,00
1.800 540.000,00
22.680,00
517.320,00
430, 04/02/14 540.000,00
1º Termo
até
309
108.108,00
956, 16/05/14 108.108,00
Aditivo
28/02/2014
350,00
1124,
116.962,62
06/06/14
apartir de
861, 25/04/14 38.646,37
1º/03/2014
Subtotal empenhado
803.716,99
Educação
300,00
3.744 1.123.200,00 47.174,40
1.076.025,60 432, 04/02/14 967.591,01
34.556,96
Subtotal empenhado
967.591,01
34.556,96
TOTAL ADM. 5.853
1.663.200,00 69.854,40
1.701.453,60
1.771.308,00 34.556,96
GERAL+
EDUCAÇÃO
Contrato nº 01/2014, 03/02/14 e do respectivo empenho - vigência até 31/12/2014 (11 meses)
órgão

valor
unitário
(R$)
300,00

Qdade
mensal

Qdade vlr mensal
total

FM Saúde
1.296
total
0
1.296
TOTAL DE TICKET CONTRATADO 7.149

-

vlr total

vlr do
vlr a ser pago Empenho
desconto de
nº/data
-4,20%
388.800,00
16.329,60
372.470,40
100, 04/02/14
388.800,00 16.329,60
372.470,40
TOTAL EMPENHADO: Adm + Educação + FM Saúde

valor

saldo em
abril/2014
388.800,00
2.160.108,00 -

Para o Contrato nº 24/2014, firmado em 03/02/14, inicialmente foi aberto o empenho estimativo nº 430/14, em 04/02/14, no valor de R$
540.000,00, na Unidade Orçamentária da Secretaria Municipal de Administração e o empenho estimativo nº 432, em 04/02/14, no valor
inicial de R$ 1.123.200,00, na Unidade Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.
E para o Contrato nº 1/2014, firmado também em 03/02/14, foi aberto o empenho nº 100/14, em 04/02/14, na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Saúde.
Para o denunciante, a irregularidade reside no fato de ter a empresa creditado os valores correspondentes aos tickets alimentação dos
servidores da Secretaria de Administração e de Educação, referentes ao mês de janeiro no dia 03/02/14, um dia antes da emissão do
empenho, configurando infringência ao artigo 60 da Lei 4.320/64.
De fato, a rigor, houve uma inversão das fases de processamento da despesa: empenho, liquidação e pagamento. As boas práticas na
administração pública apontam, que em sendo um serviço de prestação continuada, o correto é renovar o contrato ou aditivá-lo antes de
findar sua vigência.
Sendo assim, os termos de ajustes deveriam ter sido firmados até 31/12/13, para vigir apartir de 1º/01/2014, vez que o objetivo dos
respectivos contratos foi a concessão dos tickets aos servidores apartir de 1º/01/2014.
No exame do caso concreto, constatamos que, em que pese o Contrato nº 24/2014, ter sido firmado em 04/02/2014, ele assegura a
concessão dos tickets aos servidores referentes ao mês de janeiro/2014 e a nota fiscal nº 861, data de 05/02/14, portanto, posterior à
emissão da nota de empenho nº 430, de 04/02/14, o que formalmente, regulariza a questão legal, ainda que as evidências aponte que a
competência da despesa foi anterior a emissão do empenho.
No entanto, considerando que trata-se de concessão de um benefício para os servidores públicos do município, regulamentado em lei, de
concessão continuada, com uma ata de registro de preço em vigência; que o quantitativo e objeto não extrapolou àqueles registrados na
ARP; que não foi constatado prejuízo ao erário da municipalidade decorrente da falha formal apontada, assim como atuação dolosa pelo
Prefeito, em autorizar o pagamento da concessão de tickets referente ao mês de janeiro/2014, restou configurado uma irregularidade
administrativa sanável, como demonstrado nos procedimentos seguintes de concessão e pagamento dos tickets constantes dos autos em
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apreço.
Considerando todo o exposto, opina-se por relevar essa irregularidade formal.
2º - O denunciante aponta ainda, que o empenho nº 430/14 da Secretaria de Administração, em 25 de abril/14, não tinha saldo suficiente
para pagamento no valor de R$ 224.914,45, e que a Secretária Municipal de Administração teria usado de procedimentos “escusos” para
aparentar legalidade.
Quanto ao remanejamento de empenho, o prefeito em exercício, Senhor Robertino Batista da Silva, alega em sua defesa que trata apenas
de uma questão administrativa, que foi feita em conformidade com a lei vigente, e que não houve prejuízo ao erário, nem à empresa e
nem ao servidor municipal.
De fato, há um desencontro de datas nos expedientes e instruções processuais constantes das fls. 1196/1199, do processo administrativo,
mas não vamos nos ater a este ponto, posto que pode ter ocorrido equívocos a grafar as datas nos despachos da fl. 1197.
Assim o exame da regularidade ou não dos procedimentos adotados para reforço de empenho nº 430/14, vai levar em conta os registros
e conteúdos dos documentos contábeis referente a execução dos contratos nº 24/2014 e nº 01/2014, conforme demonstrado nos quadros
6 e 7 apresentados doravante.
Quadro nº 6 - Demonstrativo da execução do Contrato nº 24/2014 - vigência até 31/12/2014 (11 meses)
órgão
nota fiscal
NE
NL
ref
NP
Qdade de
vlr contratado vlr pago
ticket
(contratado nº/data
valor (R$)
desconto)
Adm.
861, 05/02/14
378.730,00
430/14
460,
jan
1208,
586
175.800,00
168.416,40
Geral
24/02/14
28/02/14
901, 28/02/14
348.580,00
754,
fev
1543,
617
185.100,00
177.325,80
14/03/14
18/03/14
926, 18/03/14
8.940,00
915,
fev
1748,
22
8.640,00
7.989,72
24/03/14
27/03/14
951, 28/03/14
526.763,00
1592,
mar
2744,
671
234.775,00
186.268,08
29/04/14
30/04/14
861/14
1593,
2745,
38.646,37
29/04/14
30/04/14
1003,30/04/14
457.535,00
956/14
2433,
abril
3722,
548
191.958,00
108.108,00
09/06/14
11/06/14
1124/14
2715,
75.787,76
27/06/14
Subtotal
1.720.548,00
2.444
796.273,00
762.542,13
Educação

861, 05/02/14

378.730,00

901, 28/02/14

348.580,00

926, 18/03/14

8.940,00

951, 28/03/14

526.763,00

1003,30/04/14

457.535,00

432/2014

461,
24/02/14
756,
14/03/14
914,
24/03/14
1594,
29/04/14
2422,
09/06/14
3021,
09/07/14

jan

89,
25/02/14
127,
17/03/14
155,
24/03/14
249,
24/03/14
444,
27/06/14
2715,
27/06/14
2716,
27/06/14

jan

fev
fev
mar
abril

1207,
28/02/14
1544,
18/03/14
1747,
27/03/14
2746,
30/04/14
3721,
11/06/14
4576,
10/07/14

Subtotal
1.720.548,00
TOTAL ADM +EDUCAÇÃO
1.720.548,00
Quadro nº 7 - Demonstrativo da execução do Execução do Contrato nº 01/2014 - vigência
órgão
nota fiscal
NE
NL
Ref.
NP
nº/data
valor R$)
FM Saúde

860, 05/02/14

103.180,00

900, 28/02/14

100.510,00

927, 18/03/14

1.910,00

952, 28/03/14

152.272,00

1002, 30/04/14

133.710,00

100/2014

1124/2014
432/2014
TOTAL
TOTAL GERAL
Administração+Educação+Saúde

491.582,00
2.212.130,00

fev
feve
mar
abril

240,
27/02/14
325,
19/03/14
350,
27/03/14
505,
30/04/14
767,
27/06/14
4143,
27/06/14
4144,
27/06/14

676

202.930,00

194.406,94

545

163.480,00

156.613,84

1

300,00

287,40

834

291.988,00

279.724,50

759

265.577,00

254.422,77
6.617,90

2.815
924.275
892.073,35
5.260
1.720.548,00 1.654.615,48
até 31/12/2014 (11 meses)
Qdade de
vlr contratado vlr pago
ticket
(contratado desconto)
344
103.180,00
98.846,44
335

100.510,00

96.288,58

6

1.910,00

1.829,78

435

152.272,00

145.876,58

382

133.710,00

45.958,62
41.174,86
40.960,70

1.502
6.762

491.582,00
2.212.130,00

470.935,56
2.125.551,04

Examinando a documentação acostado aos autos, constata-se que o empenho nº 430/14, tinha em 14/03/14 um saldo disponível de R$
194.257,80, após a liquidação da nota fiscal nº 901/14, conforme conta da nota de liquidação nº 754/14. Em 24/03/14 o saldo disponível
deste empenho, após a liquidação (NL nº 915/14) da nota fiscal nº 925/14 era de R$ 186.268,08.
Em 25/04/14 a Senhora Ivete Batista da Silva, Secretária de Administração do munícipio, vislumbrando que o saldo do empenho nº
430/14, seria insuficiente para fazer face ao pagamento de tickets referente à fatura do mês de março, conforme consta da nota fiscal nº
951/14, de 28/03/14, e que o empenho nº 432/14, da unidade orçamentária da Secretaria de Educação possuía saldo disponível, solicitou
ao Secretário de Finanças, remanejamento de saldo de empenhos para a sua pasta.
Em que pese a divergência na informação da data do despacho do Secretário de Finanças (25/04/14) e do Relatório consolidado dos
empenhos (29/04/14), o que é de menor relevância, pois desde o dia 24/03/14, o saldo do empenho nº 430/14, já era o mesmo: R$
186.268,08.
O Secretário de Finanças, atendeu a solicitação da Secretária de Administração, anulando parte do saldo disponível do empenho nº 432/14,
apenas não fez reforço para o empenho nº 430/14, e sim abriu um novo empenho, o de nº 861, em 25/04/14 no valor de R$ 38.646,37
para completar o valor necessário para o pagamento de R$ 224.914,45 referente a parte da nota fiscal nº 951/14 que toca à Secretaria de
Administração. A liquidação ocorreu em 29/04/14 e o pagamento em 30/04/14.
Constatou-se também que, os Contratos de nºs 24/14 e 01/1, ainda que para atender diferentes Secretarias, possuem fonte de recursos
financeiros comum: os royalties de petróleo, e nesse caso, não há óbice legal para a movimentação de saldo dos respectivos empenhos.
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Após, análise, conclui-se que neste procedimento nada
consta de irregular.
[...]
Como se vê, a Manifestação Técnica Preliminar MTP 130/2015
verificou que os pontos de irresignação levantados pela
Representante restaram suficientemente esclarecidos, razão pela
qual foram afastados.
Nesse passo, corroborando que os indícios de irregularidade trazidos
na Representação foram fundamentadamente afastados na análise
realizada nas MTP 130/2015, 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, 27 de setembro de 2014.
[...]
No mesmo sentido o Ministério Público de Contas manifestou-se
por meio de Parecer PPJC 2528/2015 da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva (fls. 94).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico os posicionamentos da Área Técnica na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1289/2015 (fls.83-92), e do
Ministério Público de Contas PPJC 2528/2015.
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 denunciante, na forma do §7º do
artigo 307 da Resolução 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10872/2014,
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, 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 a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
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-1079/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1862/2014
INTERESSADO COMPANHIA
ESPÍRITO
SANTENSE
DE
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SANEAMENTO - CESAN
ASSUNTO - AGRAVO
RESPONSÁVEL - PAULO RUY VALIM CARNELLI
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA
PRELIMINAR DECM 202/2014 - EXTINGUIR PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre AGRAVO com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO – CESAN, em face da Decisão Monocrática
Preliminar DECM 202/2014, constante do processo TC 9029/2013,
que concedeu medida cautelar determinando à CESAN a suspensão
dos atos relacionados e decorrentes da Concorrência Internacional
nº 001/2013, até ulterior decisão desta Corte.
Seguindo o que dispõem o parágrafo único do art. 124 da LC
621/2012 e o parágrafo único do art. 376 do Regimento Interno, o
Plenário deste Tribunal ratificou a medida de urgência, ao proferir a
DECISÃO TC-1517/2014 na sessão de 11 de março de 2014.
Depois de tomar ciência das decisões desta Corte Contas, o
Presidente da CESAN, ingressou com um recurso de AGRAVO
com pedido de efeito suspensivo, que foi autuado no processo TC
1862/2014.
Logo em seguida à autuação do feito, foram os autos remetidos
à 8ª Secretaria de Controle Externo, para instrução técnica que
compete àquela unidade.
Em breve exame do processo, a Chefia da 8ª CT encaminhou de
volta os autos, assinalando que consta da peça recursal um pedido
de atribuição de efeito suspensivo pelo Relator, consoante o que
dispõe o § 1º do art.170 da Lei Orgânica deste Tribunal.
E assim foram os autos para exame deste Relator, que INDEFIROU
o pedido e negou efeito suspensivo ao Agravo interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
Logo em seguida à autuação do feito, foram os autos remetidos
à 8ª Secretaria de Controle Externo, para instrução técnica que
compete àquela unidade, que fez juntar aos autos a peça de
Instrução Técnica ITR 56/2014, a partir da qual, no exame dos
pressupostos recursais, considerou ser a recorrente legítima
interessada processual e detentora de interesse para recorrer, que
o recurso é cabível e tempestivo, contexto em que concluiu:
[...] considerando que o resultado da análise perpetrada pela
equipe técnica nos autos do TC nº 9029/2013 (apensos TC nºs
6875/2012 e 6538/2013) tem o condão de influenciar sobremaneira
a apreciação do presente Agravo, uma vez que pressupõe uma
averiguação pormenorizada em todo o procedimento licitatório, e
considerando, ainda, que após a conclusão dos trabalhos a matéria
deverá ser novamente submetida ao Conselheiro Relator para
reavaliar a necessidade da tutela de urgência, à vista do que for
apurado pela equipe, entendemos que seja não só prudente como
necessário o aguardo do deslinde da referida análise, até para
evitar pronunciamentos contraditórios nesta Corte.
De sua vez, o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do
Procurador de Contas, Luis Henrique Anastácio da Silva, assinala que,
depois da interposição do presente Agravo pela CESAN, sobreveio a
DECISÃO PLENÁRIA TC 3138/2014, que revogou a medida cautelar
que suspendera os atos da Concorrência Internacional n. 001/2013.
Esse fato, para o ilustre Procurador Geral de Contas, ensejou a perda
superveniente do objeto do recurso em exame e a consequente
falta de interesse processual da recorrente no prosseguimento
feito, visto que a medida de urgência que pretendia ver sustada
foi suspensa, razão pela qual pugna pela extinção do processo, nos
termos do art. 267, VI, do CPC c/c art. 70 da LC 621/2012.
Assim vieram os autos para meu exame e pronunciamento deste
Relator.
É o relatório, passo ao voto.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Passando ao exame da pretensão recursal, de plano vejo que o
entendimento da 8ª Secretaria de Controle Externo é no sentido de
que o exame do presente AGRAVO deve ser feito depois do deslinde
das questões pendentes de análise da área técnica nos autos do TC
nº 9029/2013 (apensos TC nºs 6875/2012 e 6538/2013), eis que
defende estar prejudica, no instante em que se manifestou, a análise
do mérito recursal, razão pela qual sugeriu seja o sobrestamento do
processo que cuida do recurso em comento.
De outra parte, percebo que, em seu Parecer, o Ministério Público
de Contas pugna pela extinção do processo, nos termos do art. 267,
VI, do CPC c/c art. 70 da LC n. 621/2012.
Em parecer da lavra do Procurador de Contas, Luis Henrique
Anastácio da Silva, assinala que, depois da interposição do
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presente Agravo pela CESAN, sobreveio a DECISÃO PLENÁRIA TC
3138/2014, que revogou a medida cautelar que suspendera os atos
da Concorrência Internacional n. 001/2013.
Esse fato, para o ilustre Procurador Geral de Contas, ensejou a perda
superveniente do objeto do recurso em exame e a consequente
falta de interesse processual da recorrente no prosseguimento
feito, visto que a medida de urgência que pretendia ver sustada foi
revogada.
Logo depois da manifestação do ilustre representante do órgão
ministerial de contas, o processo TC 9029/2013 (que inclui os
apensos TC 6875/2012 e TC 6538/2013) teve o mérito apreciado
pelo Plenário desta Corte de Contas, na sessão de 26 de maio de
2015, com decisão pela procedência parcial da representação, com
determinação de providências pela CESAN e recomendação dirigida
à ARSI, além da extinção do feito.
Conforme se percebe do que até aqui foi exposto, antes mesmo
de o Tribunal decidir pela extinção do processo TC 9029/2013,
sustentava que houve perda superveniente de interesse processual
do recorrente, vez que a medida cautelar que deu azo à apresentação
do presente AGRAVO foi revogada pela DECISÃO PLENÁRIA TC
3138/2014.
Além disso, com a extinção do feito principal – constante do
processo TC 9029/2013 e apensos, restou afastada até mesmo a
motivação apresentada pela 8ª SCE para propor o sobrestamento
do exame deste expediente recursal.
Nesse contexto, entendo que restou prejudicado o pedido constante
do presente AGRAVO, razão pela qual, divergindo da área técnica,
acolho o opinamento do Ministério Público de Contas, eis que
ficou evidente e comprovada a perda superveniente de interesse
processual, com a perda de objeto do recurso em exame.
Em breve pesquisa na jurisprudência, é possível encontrar elevado
número de precedentes confirmando essa hipótese de extinção
processual, dentre os quais colaciono aqui os casos que seguem
adiante transcritos.
TJ-AM - Agravo de Instrumento AG 20090017916 AM
2009.001791-6 (TJ-AM)
Data de publicação: 21/03/2012
Ementa: PROCESSO CIVIL AGRAVO - SENTENÇA SUPERVENIENTE
PROLATADA NOS AUTOS DA RESPECTIVA AÇÃO - PRETENSÃO
RECURSAL PREJUDICADA - FALTA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE DE AGIR - PERDA DE OBJETO - RECURSO NÃO
CONHECIDO 1. Se, durante o trâmite do recurso (AGRAVO),
sobrevém sentença, esta prolatada nos autos da ação que o
originou, fica prejudicada a cogitação recursal, por evidente
perda de objeto, acarrente na falta superveniente do interesse
recursal; EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A
CAUSA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA
ANTECIPATÓRIA. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO
DA LIMINAR PARA DETERMINAR O PARCELAMENTO DE DÉBITOS
DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. SENTENÇA PROFERIDA ANTES
DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.
TJ-SC - Apelação Cível AC 768646 SC 2010.076864-6 (TJ-SC)
Data de publicação: 30/06/2011
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA DE
SEQUESTRO. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR ( CPC , ART. 267 , VI ). APELO VISANDO À REFORMA
DA SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA AÇÃO
PRINCIPAL DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM LITIGIOSO
À REQUERENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. “Recurso prejudicado é
aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto,
há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não
conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível
o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).
III - DISPOSITIVO
Assim, ante todo o exposto e tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, corroborando o entendimento do Ministério Público
de Contas e com base no que dispõe o art. 267, IV, do CPC, c/c art.
70 da LC n. 621/2012, VOTO pela extinção sem resolução de mérito
deste processo, atinente ao recurso de AGRAVO da COMPANHIA
ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, tendo em vista
a perda superveniente de interesse processual da recorrente, que
derivou da revogação da medida cautelar atacada e da extinção do
feito principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1862/2014,
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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 a perda
superveniente do interesse processual, extinguir o processo sem
resolução do mérito, 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 a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
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-1080/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2342/2013 (APENSO: TC-1140/2011)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
JURISDICIONADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
RECORRENTES - DOMINGOS SÁVIO PINTO MARTINS E ÉRIKA
SPELTA BALBUZA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ATOS
IRREGULARES - MULTA - RECOMENDAÇÕES - DETERMINAÇÃO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - NEGAR
PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO TC-421/2012 ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto
pelos senhores Domingos Sávio Pinto Martins - Prefeito Municipal
de Jaguaré e Érika Spelta Valbuza - Pregoeira Oficial, no exercício
de 2011, em face do Acórdão TC 421/2012, prolatado nos
autos do Processo TC 1140/2011 (em apenso), que considerou
parcialmente procedente Representação interposta pela sociedade
Empório Card Ltda. em razão de irregularidades contidas no
Pregão Presencial nº 20/2011, objetivando a contratação de
empresa especializada em administração e fornecimento de auxílio
alimentação em cartões magnéticos, sob a responsabilidade dos
recorrentes.
Os recorrentes requerem seja dado provimento ao recurso a fim
de seja reformada a decisão que aplicou penalidade pecuniária
equivalente a 500 VRTE, reconhecendo não haver ilegalidade ou
má fé no Edital de Pregão Presencial em tela, de modo que seja
arquivada a denúncia formulada pela empresa Empório Card Ltda.
Diante da interposição do presente Recurso de Reconsideração, os
autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo,
onde foi elaborada a Instrução Técnica de Recurso ITR
81/2013 (fls. 48/57), que opinou pelo conhecimento do presente
recurso e, quanto ao mérito, pelo não provimento, mantendo-se os
comandos exarados nos exatos termos do Acórdão TC-421/2012.
Mediante o Parecer PPJC 3090/2014 (fl. 61), da lavra do
Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
o Ministério Público de Contas corroborou integralmente o
entendimento da área técnica.
Tendo o processo sido incluído na Pauta da 11ª Sessão Ordinária,
realizada em 14/04/2015, o senhor Domingos Sávio Pinto Martins
produziu sustentação oral (Notas Taquigráficas às fls. 68/71 e
Memorial às fls. 76/78). Consequentemente, encaminhei os autos
à área técnica para apreciação.
Ato contínuo, os autos retornaram à 8ª Secretaria de Controle
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Externo, onde foi elaborada a Instrução Técnica de Defesa ITD
5/2015 (fls. 81/86), a qual reiterou os termos da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2863/2011 exarada pela 5ª Secretaria de Controle
Externo (fls. 219/241 - Processo TC 1140/2011) e da Instrução
Técnica de Recurso ITR 81/2013, sugerindo a manutenção das
irregularidades.
Em seguida, o Ministério Público de Contas exarou o Parecer
PPJC 3387/2015 (fl. 90), da lavra do Excelentíssimo Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, reiterando o teor do Parecer PPJC
3090/2014, pugnando pelo conhecimento do recurso e, quanto
ao mérito, pelo não provimento, mantendo-se as irregularidades
contempladas no Acórdão TC 421/2012, e, por conseguinte, a
aplicação de multa individualizada no valor correspondente a 500
VRTE.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de
Recurso ITR 81/2013 e na Instrução Técnica de Defesa ITC
5/2015, abaixo transcritas:
- Instrução Técnica de Recurso ITR 81/2013 1. Exigência excessiva de rede de estabelecimentos
credenciados no Pregão n° 20/2011.
Infringência: Inciso II, do art. 3°, da Lei n° 10.520/2002.
1.1. Dos Fundamentos do Recurso
Os recorrentes alegam que foi incluída a exigência de que as
empresas apresentassem rede de credenciados com no mínimo
800 (oitocentos) estabelecimentos no Estado do Espírito Santo,
sendo 03 (três) no Município de Jaguaré, com o objetivo de obter a
proposta mais vantajosa para a Administração.
Ressaltam que tal exigência advém do juízo de discricionariedade
da Administração, e que não há qualquer mácula no processo
licitatório em análise.
Ainda, discorrem sobre o conceito de discricionariedade e citam
entendimentos doutrinários sobre o tema.
Destacam que somente o fato de não ter sido juntada aos autos do
processo licitatório a justificativa para tal exigência não pode fazer
com que a repute excessiva e, com base nisso, seja aplicada sanção
pecuniária aos recorrentes.
Sustentam que nada mais elementar, à época procedimento
licitatório que a empresa a ser escolhida possuísse pelo menos
03 (três) estabelecimentos conveniados no município de Jaguaré,
que seria o local onde os servidores iriam utilizar o mencionado
cartão magnético. E que não menos importante seria a exigência
de que a referida empresa tivesse atuação diversificada no Estado
do Espírito Santo, a fim de possibilitar aos servidores a escolha de
um entre diversos estabelecimentos.
Outrossim, aduzem que a Administração Municipal adotou como
modelo um procedimento licitatório de Pregão Presencial do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em que esta Corte
realizou o procedimento licitatório n° 2357/2010, Pregão Presencial
008/2010, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada
em administração e fornecimento de auxílio-alimentação em
cartões eletrônico/magnéticos.
Os recorrentes alegam que a exigência da CPL foi até branda em
comparação com o edital 2357/2010 deste Tribunal, vez que neste a
exigência seria na habilitação, enquanto que no certame municipal
seria na assinatura do contrato.
Aduzem ainda, que não há como afirmar que tal exigência, por
parte do município, é ilegal ou desnecessária e que não há qualquer
regulamentação que impeça a administração de exigi-la.
Ainda, destacam que a participação de número menor de licitantes
em comparação ao número de empresas que retiraram o edital
é algo absolutamente normal, e não pode, em hipótese alguma,
implicar na conclusão de que as regras do certame limitaram a
competitividade.
Ao final, os recorrentes alegam que as empresas que retiraram o
edital podem ter deixado de participar do certame por inúmeros
motivos, não sendo razoável concluir que o certame limitou a
competitividade.
1.2. Análise dos Fundamentos do Recurso
Nas razões recursais, os recorrentes aduzem que a exigência de rede
de credenciados com no mínimo 800 (oitocentos) estabelecimentos
no Estado do Espírito Santo, sendo 03 (três) no município de
Jaguaré, advém do Poder Discricionário da Administração.
Apesar de assistir razão aos recorrentes quanto ao fato de o ato
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advir do Poder Discricionário, entende-se que o referido poder
não pode ser exercido de forma arbitrária, desarrazoada. O
Administrador deve agir de modo a harmonizar a discricionariedade
com as demais normas e princípios do Ordenamento Jurídico.
No caso em análise, entende-se que ao exercer o mencionado
Poder a Administração deveria observar o Inciso II, do Artigo 3°, da
Lei 10.520/2002, bem como o Princípio da Razoabilidade, e exigir
apenas o número de estabelecimentos credenciados necessários ao
atendimento do objeto.
Corrobora o entendimento supra a lição de Hely Lopes Meirelles
sobre o Poder Discricionário, abaixo colacionada:
Poder Discricionário [...] é a margem de liberdade conferida
pela lei ao administrador, a fim de que este cumpra o dever
de integrar com sua vontade ou juízo à norma jurídica, diante
do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar
satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal.Grifo nosso.
Ou seja, o Poder Discricionário não pode ser entendido como o poder
de afastar a lei e os princípios, e sim como o Poder de escolher a
melhor forma de atender ao interesse público, dentre as opções que
não atentem contra a legalidade.
Outrossim, a alegação dos recorrentes de que não há qualquer
regulamentação que impeça a Administração de exigir 800
(oitocentos) credenciados no território estadual (sem justificativa)
não deve prosperar. Existem diversos normativos e princípios
que regulam a matéria, pode-se citar como exemplo o Princípio
da Razoabilidade, dentre outros e o Inc. II, do Art. 3° da lei
10.520/2002, abaixo colacionado:
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
[...].
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição. Grifo nosso.
Contrariando o comando legal supracitado, de forma imprecisa, sem
informar o motivo da exigência e qual o critério utilizado para se
aferir a quantidade de estabelecimentos credenciados necessários,
foi incluída no Termo de Referência (folha 42 do Processo TC
1140/2011), no item 3 (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), subitem
14, a seguinte cláusula:
Para fins de assinatura do contrato a empresa vencedora do certame
deverá apresentar documento que comprove ter e manter uma
rede credenciada mínima de 800 (oitocentos) estabelecimentos
comerciais no Estado do Espírito Santo e no mínimo 03 (três) no
Município de Jaguaré ES.
Portanto, na fase preparatória do pregão 20/2011, a definição do
objeto não foi precisa, suficiente e clara, a cláusula acima transcrita
demonstra que os recorrentes elegeram um número aleatoriamente,
vez que não há nos autos do processo licitatório documentos
ou justificativas técnicas que demonstrem a necessidade desse
quantitativo de estabelecimentos credenciados.
Para ser precisa, suficiente e clara, a quantidade mínima exigida de
credenciados deveria ser aferida através de estudos e pesquisas,
levando-se em conta a quantidade de servidores residentes por
região e o tamanho do município.
Outrossim, considerando que os servidores públicos municipais,
em regra, utilizarão o cartão magnético no âmbito da circunscrição
territorial do município de Jaguaré, eventual necessidade de
credenciamento em outros municípios deveria ser justificada.
Quanto à alegação de que Administração adotou como modelo
um procedimento licitatório deste Tribunal, entende-se ter sido
inadequada tal forma de adoção (sem adequar o edital à realidade
do Município).
Os servidores desta Corte de Contas atuam em todos os Municípios
do Estado, portanto seria razoável imaginar que servidores do
Tribunal utilizassem o cartão magnético em todo território estadual,
diferentemente dos servidores municipais, que (em regra) exercem
suas atividades no âmbito municipal.
Assim, entende-se que os gestores deveriam elaborar as regras
do certame de acordo com as particularidades do Município, ao
invés de copiar as regras dos editais de Entes com características
distintas.
Pelo exposto, opina-se por manter a irregularidade.
2. Restrição à competição na fase de habilitação – Da
qualificação Econômico-Financeira.
Infringência: Inciso II, do art. 31, da Lei n° 8.666/93.
Trata-se da exigência de certidão negativa de pedido de falência,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não
superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame. Sendo
que a Lei autoriza apenas a exigência da certidão negativa de
falência.
2.1. Dos Fundamentos do Recurso
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Os recorrentes alegam que houve um erro formal o qual em nada
prejudicou o certame, pois a licitação ocorreu normalmente, não
havendo qualquer questionamento acerca de tal exigência, e não
foi cerceada a participação de quaisquer licitantes.
2.2. Análise dos Fundamentos do Recurso
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a licitação
ocorreu normalmente e não foi cerceada a participação de quaisquer
licitantes, que não houve questionamentos dos interessados acerca
da exigência, portanto aduzem que ocorreu apenas um erro formal
que em nada prejudicou o certame.
Entretanto tais alegações não devem prosperar, pois uma das
regras basilares de hermenêutica afirma que a lei não contém
frases ou palavras inúteis. Portanto, durante a vigência do DecretoLei n° 2.300/1986 a exigência de “certidão negativa de pedido
de falência” era possível, vez que no item 2, do §3°, do artigo
25 constava este requisito para habilitação de licitantes nos
procedimentos licitatórios.
A lei 8.666/93 revogou expressamente o decreto acima mencionado,
e passou a exigir no Inciso II, do art. 31 apenas “certidão negativa
de falência”.
Nota-se que a palavra “pedido” altera completamente o sentido da
norma, pois impede a participação no certame de empresas que
tiveram um simples pedido de falência requerido.
A norma atual veda apenas a participação de empresas falidas,
o pedido de falência não impede a participação de empresas em
procedimentos licitatórios.
Assim, entende-se que foi criada uma exigência não autorizada
pela lei e restritiva ao caráter competitivo do certame, vez que
impediu a participação de potenciais licitantes.
Outrossim, tratar a infração em análise apenas como um erro formal
é colocar em risco a própria ordem jurídica, criando um perigoso
instrumento de impunidade, vez que para eximir-se de cumprir a
lei, bastará ao gestor alegar que se trata de uma irregularidade
formal.
Assim, com fulcro no Inciso II, do art. 31, da Lei n° 8.666/93,
somos pela manutenção da irregularidade.
3. Restrição à competição na fase de habilitação – Da
qualificação técnica.
Infringência: Inciso II, do art. 30, da Lei n° 8.666/93.
Foram exigidos atestados visando à comprovação de execução
de serviços da mesma natureza em quantidades e condições
equivalentes ou superiores às do objeto licitado. Porém, não
houve manifestação específica dos administradores justificando a
necessidade de tal exigência.
3.1 Dos Fundamentos do Recurso
Os recorrentes alegam que a decisão recorrida aponta irregularidade
meramente formal, que não existem danos decorrentes de tal
irregularidade, e que todas as ações da Administração são pautadas
nas orientações obtidas junto a este Tribunal.
Outrossim, aduzem que, necessariamente, na aplicação da norma
não se pode deixar de verificar, de forma objetiva, o princípio da
proporcionalidade, evitando a imputação de responsabilidade
desarrazoada. Ainda, afirmam que essa orientação se amolda aos
princípios de justiça e permite uma adequação das reprimendas
às circunstâncias subjetivas do agente e ao dano efetivamente
causado.
Destacam ainda, que é necessário analisar a intensidade da ofensa
aos valores sociais protegidos pelo ordenamento jurídico e as
circunstâncias peculiares do caso concreto, dentre elas, o grau de
dolo ou culpa do agente.
Ressaltam que não houve dolo ou má-fé e que nos atos imputados
como irregulares não há presença de dano ao erário ou qualquer
outra conduta ilícita.
Por fim, asseveram que na exegese e na aplicação das regras de
Direito Público não se pode punir condutas meramente irregulares,
suscetíveis de correção administrativa, quando ausente a má-fé do
Administrador Público.
3.2. Análise dos Fundamentos do Recurso
Os recorrentes não contestam a ocorrência dos fatos, mas alegam
desproporção entre a irregularidade apontada e a multa aplicada,
vez que não houve dolo ou má-fé nem dano ao erário.
Ainda, destacam que se trata de conduta meramente irregular,
suscetível de correção administrativa e, portanto, não poderia ser
punida.
Entretanto, a irregularidade apontada (e não contestada pelos
requerentes) não se trata de mera irregularidade formal, vez que
inibiu a participação de empresas que não possuíssem atestados
de comprovação de execução de serviços da mesma natureza em
quantidades e condições equivalentes ou superiores às do objeto
licitado, restringindo assim o caráter competitivo do certame.

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

Página 15
Corrobora o entendimento supra a jurisprudência do Tribunal
de Contas da União, conforme Acórdão n.º 112/2011, abaixo
colacionado:
A exigência de comprovação de experiência anterior na
prestação de serviços em volume igual ou superior ao
licitado restringe o caráter competitivo do certame.
Representação trouxe ao TCU notícias acerca de possíveis
irregularidades no edital do pregão eletrônico 194/2010, realizado
pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – (INTO),
cujo objeto consistiu na contratação de empresa para prestação
de serviços de apoio operacional (entrega de documentos, auxílio
à locomoção de pacientes, recepção, atendimento, reprografia,
imobilização ortopédica, secretariado e outros). Dentre tais
irregularidades, apontou-se a restrição à competitividade do
certame, em razão da redação dada ao item 10.4 do edital que
dispunha ser necessário “comprovar a aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de um
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa de direito
público ou privado devidamente registrado no Conselho Regional
de Administração (CRA – RJ) em nome do licitante que comprove a
prestação de serviços em unidades hospitalares públicas ou privadas
com contingente mínimo igual ou superior ao deste certame.
Será admitido o somatório de atestados, devido a complexidade
dos serviços ora licitado”. Para a unidade técnica, a exigência
seria excessiva, uma vez que exigia experiência igual ou superior
ao objeto da licitação examinada. O relator, ao concordar com a
unidade instrutiva, destacou que “a exigência de comprovação
de prestação de serviços em volume igual ou superior ao
licitado extrapola os requisitos definidos nos arts. 27 a 31
da Lei 8.666/1993, bem como contraria a jurisprudência do
tribunal acerca do assunto”. Assim, o relator, ao considerar a
representação procedente, votou por que fosse expedida, dentre
outras, determinação ao INTO para que suprimisse do item 10.4
do edital do pregão 194/2010 as expressões “com contingente
mínimo igual ou superior ao deste certame” e “apresentação de
um Atestado de Capacidade Técnica”, em razão de as mesmas
estabelecerem restrições indevidas à competitividade. O Plenário,
acolhendo o voto do relator, determinou ao INTO que só desse
prosseguimento ao pregão 194/2010 caso adotasse a providência
alvitrada. (Grifos da ITR)
Quanto à alegação de que a multa aplicada é desproporcional à
irregularidade apontada, entende-se que não deve prosperar, vez
que foi fixada de acordo com o valor mínimo previsto no Regimento
Interno deste Tribunal, nos termos do artigo 166, inciso I, da
Resolução TC nº 182/2002 (vigente à época do acórdão recorrido)
in verbis:
Art. 166.
I - multa pecuniária aos responsáveis pelas irregularidades
relacionadas no art. 96, da Lei Complementar nº 32/93, em valor
correspondente a, no mínimo, quinhentas vezes o Valor de
Referência do Tesouro Estadual – VRTE [...] (Grifos da ITR)
Pelo exposto, somos pela manutenção da irregularidade.
- Instrução Técnica de Defesa ITC 5/2015 DA SUSTENTAÇÃO ORAL
A defesa argumenta que o processo de licitação em discussão é
fruto de uma administração curta, de “mandato tampão” ocorrido
em virtude de eleições suplementares em 2011 devido à cassação
do Prefeito que estava com o seu mandato em curso.
Aduz que orientou os servidores da Prefeitura a procurarem
o Tribunal de Contas, por ser deste o órgão a atribuição, a
competência e a função de fiscalizar e julgar as contas, além de
orientar gestores e equipes de administração. E, portanto, todas
as ações da administração foram pautadas nas orientações obtidas
no TCEES.
Quanto às irregularidades, afirma que não praticou nenhum ato
atentatório à fiscalização do Tribunal, tampouco agiu de máfé, tendo em vista que não foi concedida Medida Cautelar para
suspender o certame ou impedir a assinatura do certame com a
empresa declarada vencedora da licitação.
Ocorre que a não concessão da medida cautelar não significa que o
processo esteja regular ou que não tenha havido ato atentatório à
fiscalização deste Tribunal de Contas.
De acordo com voto de fls. 65, do Processo TC – 1140/2011, o
Conselheiro José Antônio Pimentel tão somente não concedeu o
provimento cautelar apto a suspender o andamento do certame,
por não ter observado a presença dos requisitos autorizadores.
Entendeu o Eminente Relator que os fatos alegados não eram
suficientes para viabilizar a abertura das propostas do Pregão,
encaminhando os autos para a análise técnica do edital.
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No entanto, mesmo sem a liminar, é perfeitamente possível a
apuração de irregularidades, graves ou não, no edital e no contrato
firmado, como ocorreu no caso dos autos.
Alega também o defendente que não houve restrição à
competitividade no Pregão nº 20/2011 e que os pequenos equívocos
do edital ocorreram pelo fato da equipe de administração ser nova e
inexperiente à época dos fatos.
No mais, o certame teria ocorrido de forma límpida, com efetiva
concorrência de diversos participantes. O gestor agira de boa-fé
máxima ao determinar à sua equipe técnica a não prorrogação do
contrato.
Cumpre salientar que os “pequenos equívocos” do edital
reconhecidos pelo recorrente foram, no entendimento do Plenário
e da área técnica deste Tribunal, suficientes para interferir na
competitividade do certame.
De acordo com o princípio da isonomia, a administração pública tem
o dever de tratar de forma semelhante todos os potenciais licitantes
que se interessarem pelo certame, mas também deve proporcionar
as mesmas oportunidades de disputa. É o que dispõem o artigo 37,
XXI, da Constituição Federal, corroborado pelo art. 3º, §1º, da Lei
nº 8.666/93.
Quando o edital do Pregão nº 20/2011 estatuiu a exigência
de 800 estabelecimentos credenciados no Estado do Espírito
Santo e, no mínimo, 3 no Município de Jaguaré, sem apresentar
justificativas acerca dessas exigências, feriu também os princípios
da razoabilidade e da motivação.
Nesse sentido, reiteram-se os termos da ITR nº 81/2013:
[...]
Por fim, quanto à alegação do recorrente de que atuou de boa-fé,
insta salientar que, ainda que o dolo não esteja explícito, a culpa por
negligência, ou seja, culpa stricto sensu, referente à inobservância
do dever de cuidado objetivo e diligência esperado dos gestores
públicos, é elemento bastante para a cominação de multa ao gestor.
No caso, era dever do agente público agir como se estivesse
cuidando dos seus próprios negócios, estando atento à legislação e
às manifestações desta Corte de Contas acerca dos procedimentos
licitatórios.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação da
área técnica, contida nas Instruções Técnicas de Recurso ITR
81/2013 e de Defesa ITD 5/2015, e o parecer do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 Pelo conhecimento do recurso;
3.2 Pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se os
comandos exarados nos exatos termos do Acórdão TC 421/2012,
e, por consequência, a aplicação da multa individualizada no valor
correspondente a 500 VRTE.
Dê-se ciência aos recorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2342/2013,
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, conhecer o presente
recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os
comandos exarados nos exatos termos do Acórdão TC 421/2012,
e, por consequência, a aplicação da multa individualizada no valor
correspondente a 500 VRTE, arquivando-se os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores 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.
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:
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DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1113/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-3959/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA
VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE,
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE,
MESES 13 E 14 DE 2014 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 6º bimestre e
meses de 13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação
Cidades Web, do Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha,
sob a responsabilidade da senhora Andréia Passamani Barbosa
Corteletti.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial Nº 470/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação da
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
497/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No
790/2015 (fls.06) e Termo de Notificação Nº 841/2015 (fls.05). As
informações foram enviadas conforme despacho da Secretaria Geral
de Controle Externo, às folhas 13/14, e informações da gestora, dia
10 de junho de 2015, protocolo 56779/2015-1, às folhas 21/23,
os autos foram 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 367/2015 (fls.26/27), constatou que os
dados alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e14 de 2014 foram
encaminhados e homologados, atendendo assim aos Termos de
Citação e Notificação acima referidos, estando o jurisdicionado
no presente processo, em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3959/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC (fls.
31), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira,
corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO Nº
367/2015, 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
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 367/2015 (fls. 26/27) e no Parecer PPJC (fls.
31).
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-3959/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro 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 Sebastião Carlos Ranna da 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
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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, 04 de agosto 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-1114/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2110/1995
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RESPONSÁVEL - GILBERTO GOMES CORRADI
EMENTA: DENÚNCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARI - 1) DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM RELAÇÃO AO SENHOR GILBERTO GOMES
CORRADI - 2) EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO - 3) ENCAMINHAR CÓPIAS A CORREGEDORIA 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de expediente protocolado nesta Corte em 28 de março
de 1995, sob o número 001687, por Marco Antônio Nader
Borges, Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, à época,
encaminhando denúncia formulada pelo cidadão Maurílio Fraga de
Aquino, noticiando supostas irregularidades ocorridas no âmbito do
Poder Executivo Municipal, de responsabilidade de Gilberto Gomes
Corradi, Prefeito Municipal à época.
O documento foi autuado como Denúncia e trazia os seguintes
pontos supostamente irregulares:
1.
Contratação irregular de servidores;
2.
Majoração, por decreto, de vencimentos do prefeito e de
servidores;
3.
Falta aos pedidos de informação da Câmara;
4.
Falta de envio à Câmara municipal, dos balancetes devidos;
5.
Desvio de verbas provenientes de convênios;
6.
Negligência na defesa em juízo, dos interesses de
Guarapari;
7.
Compra sem razoabilidade e interesse público;
O processo foi destinado ao Gabinete da Presidência, que, por sua
vez, o enviou ao relator, Conselheiro Valci José Ferreira de Souza que
despachou os autos à Controladoria-Geral Técnica e posteriormente
ao Ministério Público. Isto feito, os autos foram levados ao Plenário,
em 26/06/1995, onde foi decidido à unanimidade, nos termos do
voto do relator, pela remessa do processo à Controladoria-Geral
Técnica para realização de inspeção no município, com vistas à
apuração da denúncia.
A presente Denúncia foi objeto de apuração por meio de Comissão
Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de Guarapari, que
ao final foi arquivada. Em virtude disto, há um voto do relator,
às folhas 51, datado de 10/11/1995, acatado pelo Plenário em
14/11/1995, onde se decidiu por converter o julgamento do processo
em diligência, oficiando-se ao então Prefeito, senhor Marco Antônio
Nader Borges, para que encaminhasse ao Tribunal de Contas cópia
do Relatório da CPI, bem como a resolução autorizativa para seu
arquivamento – documentos vistos às folhas 55/67.
Na sequência, a área técnica sugere o arquivamento dos autos
também nesta Corte, sugestão não corroborada pelo Ministério
Público, conforme Parecer de folhas 70-72, que opina pelo seu
retorno à área técnica para que esta informe se os pontos passíveis
de irregularidades ora trazidos já teriam sido contemplados nos
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autos de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Guarapari,
relativos ao exercício de 1994, caso contrário, que fosse realizada
a inspeção in loco.
Novamente o processo retornou à consideração do Plenário, em
11/01/1996, que decidiu por baixá-lo em diligência interna à
Controladoria Técnica responsável, para atendimento à propositura
do Parquet.
A área técnica despachou os autos ao relator, em 11/03/1996,
informando que o Plano de Auditoria Ordinária Nº 04/1995 foi
executado antes do recebimento da presente denúncia e que o
tema objeto desta denúncia não foi abordado naquela auditoria.
O processo permaneceu no Gabinete do Conselheiro Valci José
Ferreira de Souza de 13/03/1996 até 26/08/2013, conforme se
afere no Sistema de Controle de Documentos.
Após este período de dezessete anos sem nenhum impulso, os
autos foram novamente movimentados em 26/08/2013 para o NCD
e depois, em 10/10/2013 para o GAP e na mesma data para a
SGCE, e finalmente em 11/10/2013, para a Secretaria de Controle
Externo, a fim de avaliar a conveniência e/ou oportunidade e a
relevância para a realização do objeto pretendido.
Às folhas 83-88, vê-se a Manifestação Técnica Preliminar MTP
494/2013 de onde se extrai:
No tocante aos presentes autos, verifica-se que o Signatário
destacou os seguintes indícios de irregularidades:
1 – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES POR PRAZO
DETERMINADO;
Mas, a despeito de tudo o que já se disse, o Sr. GILBERTO GOMES
CORRADI, transformou a faculdade precaríssima do inciso IX da
Constituição Federal, em regra e, desde que assumiu seu mandato
e seguindo péssimo exemplo da Prefeita renunciante, tem abusado
do “direito” de nomear servidores por contratação, inclusive
para cargos de provimento efetivo, como se comprova com os
documentos inclusos.
Não há nos autos elementos suficientes para aferir as hipóteses
aventadas.
2 – MAJORAÇÃO POR DECRETO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E
SERVIDORES;
Também por Decreto, e somente por Decreto, o DENUNCIADO
majorou seus próprios vencimentos e de todos os servidores,
passando por sobre uma competência exclusiva dessa Câmara
Municipal e picando, dessa forma as Constituições e a Lei Orgânica
supra referidas.
No caso presente, depois de transcorridos 19 (dezenove anos) e já
consolidada a hipotética transgressão formal, relativa a concessão
por decreto de reajuste geral, ocorre a possiblidade de aplicação
do instituto da prescrição da pretensão punitiva, referente a
ilícitos praticados contra a Administração. Nesta esteira, a Lei
Complementar nº 621 de 8 de março de 2012, que dispõe sobre
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
estabeleceu o seguinte:
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:
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
.
3 – FALTA DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES DA
CÂMARA;
O Denunciante afirma, que igual modo, que a própria Câmara tem
sido prejudicada em suas prerrogativas fiscais, na medida em que,
o DENUNCIADO, não tenha atendido muitos dos seus pedidos de
informações oficiais.
Nota-se a absoluta ausência de interesse do particular, quanto a
questões administrativas da Câmara Municipal, ao considerar que
a Casa Legislativa foi “prejudicada” pelo não atendimento de suas
solicitações pelo Poder Executivo.
4 – FALTA DE ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL, DOS BALANCETES
DEVIDOS;
O DENUNCIADO chegou ao extremo de não enviar os balancetes à
Câmara conforme manda a Lei, e é evidente que V.Exas, não podem
quedar-se de braços cruzados em face dessa situação.
Da mesma forma do item anterior, verifica-se a ausência de
interesse do particular em questões administrativas da Câmara em
relação a envio de informações contábeis.
5 – DESVIO DE VERBAS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS;
É fundamental, também, que essa Câmara apure o que foi feito
com os recursos provenientes de convênios firmados com Órgãos
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do Governo Federal. Ao que se sabe, parte dos referidos recursos
foi desviada das finalidades conveniadas, o que configura crime de
responsabilidade administrativa.
No item em comento, o Signatário não informou quais os convênios
a que se refere e menos ainda o que foi e como foram “desviados” os
hipotéticos recursos. Tais omissões inviabilizam quaisquer analises,
sobretudo após o decurso de dezenove anos.
6 – NEGLIGÊNCIA NA DEFESA EM JUIZO, DOS INTERESSES DE
GUARAPARI;
É do conhecimento do DENUNCIANTE e de boa parte do povo de
Guarapari, que a atual administração negligencia na defesa em
juízo, dos interesses de Guarapari, referentes aos processos nº
8863/93 e 8836/93, em proveito de terceiros.
Neste item o Signatário, apesar de dizer que é de conhecimento
geral a alegada negligência, relativa à defesa em juízo dos interesses
municipais, contudo não se digna informar de que se trata e qual o
suposto dano proveniente da mesma.
7 – COMPRA SEM RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO;
Recentemente a imprensa local e Estadual, noticiou a apreensão
pela fiscalização do Estado, de uma carga de 700 (setecentas)
caixas de cerveja, proveniente de Uberlândia – MG, e guiada em
nome da Prefeitura de Guarapari. Tal cerveja destinava-se a atender
a um rodeio patrocinado pela Secretaria Municipal de Turismo de
Guarapari.
Nota-se a flagrante ausência de pressuposto de admissibilidade
processual, ante a ausência de provas, conforme previsão contida na
Resolução TCEES nº 182 de 12 de dezembro de 2002, notadamente
quanto aos incisos II, III e IV do artigo 90, in verbis:
Art. 90. A denúncia sobre matérias de competência do Tribunal
deverá revestir-se das seguintes formalidades:
(...)
III - estar acompanhada de indício de prova; (g.n)
Desse modo o Signatário se apoia em notícias supostamente
veiculadas na imprensa à época, estando à descoberto quanto a
produção da prova mínima necessária.
CONCLUSÃO:
Não obstante, as considerações pontuais que remetem a ausência
dos requisitos básicos de admissibilidade e ainda, considerando os
princípios da eficiência, razoabilidade, duração aceitável do processo
e segurança jurídica, cabe sugerir a revisão da Decisão 0339/1996
(fl. 78) e, sobretudo repisar a solução quanto à aplicabilidade da
prescrição nos processos do âmbito dos Tribunais de Contas.
Ademais, vale ressaltar que a demora exagerada no tramite
processual ofende o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição
da República, quanto à estipulação de um tempo razoável para sua
tramitação, além de dificultar sobremaneira o exercício pleno da
ampla defesa, diante da evidente dificuldade dos interessados em
encontrar documentos para fundamentar suas defesas.
Por conseguinte, não restando dano comprovado, caso em que
não se aplicaria a prescrição abordada sopesada a necessidade de
recomposição de possíveis prejuízos ao erário, opinamos, em vista
da economia processual e do instituto da prescrição, a conclusão
dos presentes autos sem a citação dos envolvidos.
Destarte, no sentido de que não podermos postergar ainda
mais o enfrentamento do passivo restante, eventualmente nos
depararemos com procedimentos como o aqui abordado, onde
frente ao lapso temporal do fato, ao custo processual de uma
citação e seguimento do feito, de forma possivelmente inócua,
mormente quanto à ocorrência da prescrição, ressaltando a
ausência de apontamento de dano comprovado, não nos acode
outra possibilidade senão a sugestão pela extinção do processo,
com consequente arquivamento do feito, nos termos do artigo 375
da Resolução TC Nº 261, de 4 de junho de 2013, que aprovou
o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, a seguir:
Art. 375. 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.
Diante do exposto encaminhamos a presente manifestação à
consideração superior
Os autos foram levados ao Ministério Especial de Contas para
pronunciamento quanto à propositura técnica, folhas 93-95, onde
o Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira registra a
necessidade de Instrução Técnica Conclusiva nos autos e pugna
por considerar iliquidáveis as contas, no sentido latu da expressão
e pela determinação de seu arquivamento, bem como pela remessa
de cópias reprográficas do conteúdo dos autos ao Corregedor-Geral
para instauração de procedimento administrativo investigativo.
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O processo então é encaminhado ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC que exarou Instrução Técnica Conclusiva
ITC 3691/2014, vejamos:
(...)
O signatário da MTP 494/2013, teceu, portanto, considerações
pontuais que remetem a ausência dos requisitos básicos de
admissibilidade da denúncia, entendendo, ainda, que não restou
dano comprovado, e que em vistas da economia processual e do
instituto da prescrição, os presentes autos deveriam ser concluídos
sem a citação dos envolvidos, opinando, ao final pela extinção do
processo, com consequente arquivamento do feito.
(...)
Extrai-se do processo, que em 25/08/1995, em despacho às fls 45/
verso, foi determinada a apuração da denúncia, através de inspeção
no município de Guarapari, sendo que os documentos de fls. 46, 50
a 52, dão conta de que a equipe deste Tribunal responsável pela
referida apuração, se restringiu a informar a esta Corte que os fatos
denunciados já haviam sido objeto de uma CPI, que se encontrava
arquivada, porém, pelo fato de não terem obtido êxito no acesso ao
relatório da CPI, solicitou que o Tribunal oficiasse ao Presidente da
Câmara Municipal de Guarapari para que enviasse a este egrégio
Tribunal cópias do relatório da CPI, a fim de subsidiar a análise a ser
efetuada pelos técnicos desta Casa de Contas.
O processo foi então encaminhado à consideração do Conselheiro
Relator, Valci José Ferreira de Souza, em 12/03/1996 (fls 79/verso),
e somente, em 10/10/2013, aparece documento seguinte indicando
nova movimentação, do GAP para a Secretaria de Controle Externo
(fls. 80)
Com isso, percebe-se claramente que, não obstante tenha sido
iniciado o exercício da pretensão fiscalizatória deste Tribunal de
Contas, não foi dada continuidade ao exercício de sua pretensão
punitiva, haja vista que o presente processo permaneceu paralisado
nesta Corte por mais de dezessete anos, sem que fosse realizada
qualquer movimentação ou decisão acerca da matéria.
(...)
Impende, ainda, registrar 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 eventuais danos ao erário por expressa previsão do
art. 37, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
No caso vertente, ressalta-se, não há indicativo de dano ao erário,
senão no apontamento relativo ao “desvio de verbas provenientes
de convênios”. Contudo, conforme se observa da análise técnica
(MTP 494/2013), para tal indicativo, não se fizeram presentes os
requisitos de admissibilidade da denúncia.
Lado outro, a Emenda à Constituição da República de nº 45,
inovando a ordem jurídico-processual, assegurou, nas esferas
judicial e administrativa, a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5°, LXXVIII).
Com efeito, pode-se inferir que o decurso de prazo existente entre a
denúncia e um possível julgamento por esta Corte de Contas, além
de não se conformar com a mencionada garantia constitucional,
representa medida inócua, comprometendo os resultados que se
busca alcançar no controle externo da gestão pública, pois, como
repisado, não se vislumbra razoabilidade na citação das partes
interessadas, nem na realização de diligência para a juntada de
documentos e/ou razões de justificativas, visando ao exame técnico
inicial apenas formal.
No caso em apreço, há que se admitir a prescritibilidade da pretensão
punitiva desta Corte, pois, após o transcurso de cerca de dezessete
anos de sua autuação, estar-se-ia admitindo a eternização do
direito de punir, o que é vedado pelo disposto no art. 5°, XLVII, b,
da Constituição da República.
Com efeito, não obstante as considerações pontuais que remetem
a ausência de requisitos de admissibilidade da presente denúncia,
aliado ao fato de não restar dano comprovado, caso em que
não se aplicaria a prescrição abordada, e ainda, considerando
os princípios da eficiência, razoabilidade, duração aceitável do
processo e segurança jurídica, não nos acode outra possibilidade
senão a sugestão apresentada pela MTP 494/2013 pela aplicação
do instituto da prescrição, com conclusão dos presentes autos sem
a citação dos envolvidos, e extinção do processo, com resolução de
mérito, com fundamento no art. 373, caput da Regimento Interno e
no inciso IV, do artigo 269 do Código de Processo Civil.
3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises procedidas e as motivações
adotadas nestes autos, que versam sobre denúncia datada de 1995,
apresentada por Maurílio Fraga de Aquino, noticiando supostas
ilegalidades ocorridas no âmbito do Poder Executivo Municipal
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de Guarapari, sob a responsabilidade de Gilberto Gomes Corradi,
sugerimos que o Plenário desta Corte declare a PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, com fulcro no artigo 373 c/c 375 do
Regimento Interno deste Tribunal e por consequência PROFIRA
JULGAMENTO pela EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, na forma do artigo 269, IV do Código de Processo Civil.
3.2 Sugerimos, ainda, a apreciação da proposta do Ministério
Público de Contas (fls. 95) de remessa das cópias reprográficas do
conteúdo dos autos ao Corregedor Geral para a devida instauração
de procedimento administrativo investigativo decorrente da
paralisação da tramitação processual durante o período de
13/03/1996 a 10/10/2013, em obediência ao art. 3º da Resolução
TC nº 228/01.
3.3 Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Interessado/
Denunciante do teor da Decisão final a ser proferida por este
Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC
261/2013.
Vitória, 02 de junho de 2014.
Respeitosamente,
Renata Cristina de Carvalho Junqueira
Auditora de Controle Externo
matrícula 203036
O Ministério Público de Contas, em Parecer PPJC 2606/2015 exarado
às fls. 111-112, opina pela decretação da prescrição da pretensão
punitiva e pela remessa da cópia dos autos ao Corregedor-Geral para
a devida instauração de procedimento administrativo investigativo
decorrente da paralisação da tramitação processual.
Na forma regimental vieram os autos a este Gabinete para voto.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Em consonância com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3691/2014
(fls. 98-108) exarada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC e com o Parecer do Ministério Público PPJC
2606/2015 (fls. 111 e 112), conclui-se pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação a todos
os fatos aqui tratados, na forma do art. 71 da Lei Complementar
621/2012.
O tempo decorrido entre o dia de autuação deste processo –
28/03/1995 - até a presente data, 20 anos se passaram sem citação
do responsável pelas supostas irregularidades, isto inviabiliza
qualquer possibilidade de obtenção de documentação probatória
e, consequentemente, a defesa do denunciado, o que configura
verdadeiro atentado ao fundamento da segurança jurídica. A inércia
processual deu-se por exclusiva paralisia desta Corte, quem detém
a titularidade para exercer jus imperi, portanto a Administração
não pode contar com o privilégio unilateral do eterno direito de
fiscalização, deixando o administrado, que em nada contribuiu para
a estagnação dos autos, em suspense durante duas décadas, para
só então resolver agir.
Ao Tribunal de Contas cabe observar a aplicação dos princípios
da segurança jurídica, da economicidade — consubstanciado na
equação custo-benefício —, da eficiência e da razoabilidade e,
notadamente, o da celeridade, estampado no art. 5°, LXXVIII,
da Constituição da República de 1988, acrescentado pela EC n.
45, que dispõe: “a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação”.
Assim, não em nome da garantia da ampla defesa e do contraditório
entendo ser o caminho apontado pela área técnica e Ministério
Público de Contas o único a se tomar.
3 DISPOSITIVO
Com base nos fatos e fundamentos ora expostos, VOTO,
acompanhando a área técnica e o douto Parquet de Contas, na forma
do art. 71 da Lei Complementar 621/2012 c/c 375 da Resolução
261/2013 e 269, IV do Código de Processo Civil Brasileiro:
1- Pela declaração da prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas em relação ao responsável, senhor Gilberto
Gomes Corradi e aos fatos apontados nestes autos, com a
consequente extinção do processo com resolução do mérito
e arquivamento.
2- Pela remessa de cópia dos autos ao Corregedor-Geral para as
providências que entender cabíveis tendo em conta o Parecer PPJC
2606/2015 Ministerial.
3- Pela ciência ao denunciante, na forma do artigo 307, §7º.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2110/1995,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
agosto de dois mil e quinze, sem divergência nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
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1. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas em relação ao responsável, Senhor Gilberto Gomes Corradi
e aos fatos apontados nestes autos;
2. Extinguir o processo com resolução do mérito;
3. Encaminhar cópia dos autos ao Corregedor-Geral para as
providências que entender cabíveis tendo em conta o Parecer PPJC
2606/2015 Ministerial.
4. Arquivar os presentes autos.
Absteve-se de votar, por impedimento, o Sr. Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges.
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. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de agosto 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-1115/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3942/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - FABRÍCIA FORZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 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, CidadesWeb, do Fundo Municipal de Saúde de
Anchieta, referente ao 6° Bimestre, meses 13 e 14, do exercício
financeiro de 2014.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, no seu Relatório Conclusivo
de Omissão - RCO 327/2015 de fls. 28, verificou que o período
demandado foi encaminhado e homologado, atendendo ao Termo
de Citação 805/2015, estando o jurisdicionado, em conformidade
com a Resolução TCEES 247/2012, sugerindo o arquivamento do
feito.
O Procurador de Contas Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, em
seu Parecer PPJC 3542/2015 de Fls. 33, manifestou-se de acordo
com o relatório Conclusivo de Omissão retro mencionado.
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-3942/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro 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 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
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Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto 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-1116/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5036/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE E DE 2015
RESPONSÁVEL - EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º BIMESTRE E 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 Secretaria de
Administração e Recursos Humanos de Aracruz, relativa a Abertura
e 1º bimestre do exercício financeiro de 2015.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 344/2015 (fls. 32), registrou o envio dos arquivos
referentes a omissão em 23/06/2015, atendendo ao Termo
de Notificação N° 910/2015, 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 PPJC 3626/2015, de Fls. 38, 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-5036/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro 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 Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto 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
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Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1117/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-5039/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE E DE 2015
RESPONSÁVEL - ANDRÉ COELHO SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º BIMESTRE E 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 Secretaria
de Suprimentos de Aracruz, relativa a Abertura e 1º bimestre do
exercício financeiro de 2015.
A 3ª Secretaria de Controle Externo, no Relatório Conclusivo de
Omissão N° 343/2015 (fls. 32), registrou o envio dos arquivos
referentes a omissão em 23/06/2015, atendendo ao Termo de
Notificação N° 1028/2015, sanando a omissão, 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 PPJC 3627/2015, de Fls. 38, 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-5039/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro 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 Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto 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-1119/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6736/2013 (APENSOS: 4276/2009)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDEMBERG
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE
2008 ATOS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO
- DETERMINAÇÃO - RECOMENDAÇÃO. RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESPECIAL DE CONTAS - CONHECER - NEGAR PROVIMENTO –
MANTER ACÓRDÃO TC-204/2013 - ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério
Público Especial de Contas, através do Procurador Luciano Vieira,
em face do Acórdão TC 204/2013, exarado nos autos do Processo TC
4276/2009, que julgou regular com ressalva as contas do Sr. Asterval
Antônio Altoé, Prefeito do Município de Governador Lindemberg,
durante o exercício de 2008, cuja conclusão transcreve-se a seguir:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4276/2009,
acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia onze de junho de
dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto-vista do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun encampado pelo
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva: 1.
Considerar regular com ressalva os atos praticados pelo Sr. Asterval
Antônio Altoé, Prefeito do Município de Governador Lindemberg no
exercício de 2008, dando-lhe a devida quitação; 2. Determinar
ao atual gestor: 2.1) Adequação das contratações futuras de
bandas e artistas, aos estritos termos do art. 25, III, da Lei nº
8.666/93, ou seja, contratar diretamente com o artista a realização
de eventos artísticos e, quando assim não for possível, contratar
com o empresário exclusivo devidamente comprovado com “carta
de exclusividade”, acompanhada do respectivo contrato firmado
entre o artista/banda, evitando assim o contrato com pessoas
interpostas munidas de cartas de exclusividade para shows em
data e local determinado; 2.2) Adote providências para promover
a atualização da Lei nº 173/2004, que disciplina as contratações
temporárias, possibilitando sua realização quando por motivos que
venham a frustrar o resultado almejado no concurso público ou por
intercorrências nas nomeações e posse dos efetivos concursados,
especificando, o máximo possível, as situações que possam vir a
comprometer a continuidade de serviços considerados essenciais
para a municipalidade; 3) Recomendar ao Executivo Municipal de
Governador Lindemberg a análise da oportunidade e conveniência
na realização de concurso público para o provimento de cargos
efetivos, observando, preponderantemente, o impacto destas
contratações nas contas municipais, em função, sobretudo, da
tendência de queda na arrecadação, cujos reflexos impactarão
nos limites legais estabelecidos nos artigos 21, 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC101/2000).
O Acórdão recorrido afastou as irregularidades apontadas na
Instrução Técnica Inicial nº 735/2009, por considerá-las de
natureza meramente formal, na forma que se elenca a seguir:
1.
Ausência
de
autorização legal para disponibilizar serviços de sonorização para
eventos particulares – inobservância ao artigo 24, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município, e dos arts. 60 e 116, da Lei nº 8.666/93;
2.
Subvenção a evento
religioso com disponibilização de serviços de sonorização –
Inobservância ao disposto no art. 19, da Constituição Federal;
Despesa com kits de higiene bucal com indicativo de valor superior
ao praticado no mercado – Inobservância dos arts. 3º, 24, inciso
VII e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
Registros de bens permanentes – bens localizados em lugares
diversos do indicado, bens sem plaquetas de identificação e bens
não encontrados – Inobservância do art. 94, da Lei nº 4.320/64;
Inexigibilidade não caracterizada – ausência de procedimento
licitatório – infringência aos arts. 2º e 25, inciso III, da Lei nº
8.666/93;
5. Contratações por tempo determinado:
5.1. Contratação por prazo determinado – situações não previstas
em Lei Municipal incorrendo em ausência de concurso público –
inobservância ao disposto no art. 242, da Lei Municipal nº 173/2004
c/c o art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
5.2. Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrado – ausência de concurso público – infringência ao art.
37, inciso II, da Constituição Federal c/c arts. 241 e 242, da Lei
Municipal nº 173/2004.
A Instrução Técnica Conclusiva, ITC nº 8321/2011, opinou pela
manutenção de duas das irregularidades descritas na Instrução
Técnica Inicial, conforme conclusão que a seguir transcreve-se:
Considerando os preceitos do art. 59, III, alínea “a” da Lei
Complementar 32/93, opinamos no sentido de que este Egrégio
Tribunal de Contas, expressando-se por meio de Acórdão, profira
julgamento pela irregularidade dos atos de gestão do Sr. Asterval
Antonio Altoé, responsável
4. Inexigibilidade não caracterizada – (contratação efetivada com
a intermediação de terceiros, não representantes exclusivos dos
artistas) – infringência ao artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
5.1. Contratação por prazo determinado – situações não previstas
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em Lei Municipal – infringência ao art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal e art. 242, III, da Lei Municipal de nº 173/2004.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
292/2012, da lavra do Procurador Luciano Vieira, divergindo da
área técnica, concluiu pela manutenção parcial das irregularidades
1.1; 1.2 e 2 e pela manutenção integral dos indicativos de nº 4; 5.1
e 5.2, da Instrução Técnica Inicial nº 735/2009:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
8.
Sejam mantidos parcialmente os
apontes de irregularidades de nº 1.1, 1.2 e 2 e integralmente os
indicativos de nº 4; 5.1 e 5.2, todos da ITI nº 735/2009;
9.
Sejam julgadas irregulares as
contas de gestão da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg,
relativa ao exercício de 2008, sob responsabilidade de Asterval
Antonio Altoe, na forma do art. 59, III, “a” e “b”, da LC nº 32/93;
10.
Seja cominada multa ao gestor na
forma dos artigos 62 e 96, incisos II e III, da LC nº 32/93;
11.
Seja imputado ao responsável
débito no valor de R$ 1.575,00 relativamente aos indevidos
dispêndios com a prestação de serviços de sonorização nos eventos
do aniversário da igreja batista, formatura com colação de grau,
na Associação Atlética de Novo Brasil e nos ginásios esportivos do
distrito Moacyr Avidos e Novo Brasil (item 1.1 ITI nº 735/2009);
12.
Sejam expedidas as seguintes
Recomendações à Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg:
1.
Que proceda à apuração prévia
de preços em todas as contratações efetivadas pelo município,
mediante consulta a, pelo menos, três fornecedores distintos, na
forma do art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93;
2.
Que nos procedimentos para
contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, de
profissionais do setor artístico:
1.
Que exija comprovação da
qualidade profissional do artista na forma da Lei nº 6533/78,
regulamentada pelo Decreto nº 82.385/78;
2.
Que
exija
prova
de
exclusividade do empresário, quando a contratação não se der
diretamente com o artista, abstendo-se de contratar artistas por
meio de intermediários com “carta de exclusividade” para data(s)
específica(s);
3.
Que explicite as razões da
escolha do fornecedor ou executante, fazendo constar o interesse
público que será atendido com a contratação daquele artista
profissional específico, inclusive no que concerne a compatibilidade
entre a espécie de trabalho artístico a ser contratado e a finalidade
cultural específica do evento;
4.
Que
seja
demonstrado
documentalmente a consagração do artista contratado pela crítica
especializada ou pela opinião pública;
5.
Que justifique adequadamente
o preço contratado, mediante exaustiva pesquisas de preços no
mercado, comparando o cachê cobrado por aquele artista com
outras apresentações em condições semelhantes àquelas em que se
dará o evento. Tal consulta deverá incluir tanto o preço cobrado em
eventos particulares como em eventos custeados por verba pública.
Deverá, ainda, a Administração comparar os preços cobrados com
aqueles praticados por artistas de semelhante consagração na
crítica especializada e/ou opinião pública.
Os autos foram encaminhados ao Conselheiro Relator substituto,
Marco Antonio da Silva, que discordou da área técnica e acompanhou
o órgão ministerial. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo Chamoun,
pediu vista dos autos e votou pela regularidade com ressalva dos
atos de gestão, o que foi acolhido integralmente pelo Plenário
desta Corte de Contas e, inclusive, pelo Conselheiro Relator, que
modificou o voto anteriormente proferido.
O Ministério Público Especial de Contas, inconformado com a
referida decisão, interpôs o presente Recurso de Reconsideração,
através do Procurador Luciano Vieira, pugnando pela irregularidade
dos itens descritos na Instrução Técnica Inicial nº 735/2009: itens
1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1 e 5.2, conforme a seguir transcreve-se:
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer:
13.
O recebimento, conhecimento
e provimento do presente recurso de reconsideração para:
1.
Que seja julgada irregular as
contas de gestão da Prefeitura de Governador Lindenberg, relativa
ao exercício de 2008, sob a responsabilidade de Asterval Antonio
Altoe, de acordo com o disposto no artigo 84, III, “d” e “e”, da LC
621/2012;
2.
Seja inflingida ao Sr. Asterval
Antonio altoe multa pecuniária, na forma do art. 87, IV, e 135, I, II
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e III, da Lei Complementar nº 621/12;
3.
Seja convertido o feito em
tomada de contas, imputando-se ao responsável débito no valor
de R$ 1575,00, relativamente aos indevidos dispêndios com a
prestação de serviços de sonorização nos eventos do aniversário
da igreja Batista, formatura com colação de grau, na Associação
Atlética de Novo Brasil e nos ginásios esportivos do distrito Moacyr
Avidos e Novo Brasil (item 1.1 ITI nº 735/2009);
4.
Sejam expedidas as seguintes
determinações à Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg:
- Que proceda à apuração prévia de preços em todas as contratações
efetivadas pelo Município, mediante consulta a, pelo menos, três
fornecedores distintos, na forma do art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93;
- Que nos procedimentos para contratação direta, mediante
inexigibildade de licitação, de profissionais do setor artístico: que
exija comprovação da qualidade profissional do artista na forma da
Lei nº 6.633/78, regulamentada pelo Decreto nº 82.385/78; Que
exija prova de exclusividade do empresário, quando a contração
não se der diretamente com o artista, abstendo-se de contratar
artistas por meio de intermediários com “carta de exclusividade”
para data(s) específica(s); Que explicite as razões da escolha do
fornecedor ou executante, fazendo constar o interesse público
que será atendido com a contratação daquele artista profissional
específico, inclusive no que concerne a compatibilidade entre a
espécie de trabalho artístico a ser contratado e a finalidade cultural
específica do evento; Que seja demonstrado documentalmente
a consagração do artista contratado pela crítica especializada ou
pela opinião pública; e Que justifique adequadamente o preço
contratado, mediante exaustiva pesquisa de preço no mercado,
comparando o cachê cobrado por aquele artista com outras
apresentações em condições semelhantes àquelas em que se dará
o evento. Tal consulta deverá incluir tanto o preço cobrado em
eventos particulares como em eventos custeados por verba pública.
Deverá, ainda, a Administração comparar os preços cobrados com
aqueles praticados por artistas de semelhante consagração na
crítica especializada e/ou opinião pública.
14.
A notificação do interessado para,
querendo oferecer contrarrazões por escrito, na forma do art. 160,
da Lei Complementar nº 621/2012.
Encaminhados os autos para análise pela 8ª Secretaria de Controle
Externo, foi proferida a Instrução Técnica nº ITR 57/2014, às fls.
45/54, opinando pelo conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito,
por seu provimento parcial, para o fim de reformar o Acórdão TC
204/2013, restabelecendo as irregularidades ora recorridas, da
seguinte forma:
Relevar o 1.2 do presente recurso, que diz respeito à subvenção a
evento religioso com disposição de serviços de sonorização);
Determinar o ressarcimento ao erário do valor de R$ 1.575,00 (hum
mil quinhentos e setenta e cinco reais), em relação ao item 1.1 da
Instrução Técnica de Recurso 27/2014, que trata da ausência de
autorização legal para disponibilizar serviços de sonorização para
eventos particulares.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se, às fls. 68,
através do Procurador Luciano Vieira, de acordo com a área técnica.
É o Relatório.
DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Analisando as condições de admissibilidade, observa-se que a parte
é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o que torna o
Recurso cabível.
No que tange à tempestividade do recurso, entende-se que a
aplicação dos dispositivos da Lei Orgânica e do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas deve ser em conjunto com a previsão da
Lei nº 8.625/93, que em seu artigo 41, inciso IV, reconhece como
prerrogativa dos membros do Ministério Público, dentre outras, a
intimação pessoal por meio da entrega dos autos com vista.
Assim, considerando que a entrega dos autos ao Ministério Público
Especial de Contas ocorreu em 14/08/2013, conforme fls.625 dos
autos, e que o presente recurso foi interposto em 27/08/2013, temse o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
Analisarei o Acórdão recorrido juntamente com as razões recursais
para melhor elucidação do feito.
Em sua peça recursal, o Ministério Público Especial de Contas,
através do Procurador Luciano Vieira, insurge-se contra o Acórdão
TC 204/2013, exarado nos autos do Processo TC 4276/2009, nas
seguintes irregularidades:
1) Ausência de autorização legal para disponibilizar serviços
de sonorização para eventos particulares (item III.1 do
Recurso):
Cinge-se a irregularidade na contratação de serviços de sonorização,
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através da licitação na modalidade convite em que restou vencedora
a empresa Vagner Klippel-ME.
Consta dos autos que os serviços forma prestados para a
realização de eventos na APAE – Assossiação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, Assossiação Atlética de Novo Brasil, Ginásio Moacir
Avidos, Córrego Fereguete, Novo Brasil, bem como da festa do
cafeicultor, comemoração do dia nacional da juventude em Novo
Brasil, cavalgada, formatura na colação de grau, festa do dia das
maes e, ainda, nos torneios de futsal e da família.
Segundo a área técncia a empresa vencedora não tem autorização
legal para tais serviços infringindo-se o art. 24, inciso VI, da Lei
Orgânica do Município e os arts. 60, parágrafo único e 116, da Lei
nº 8.666/93.
O Acórdão recorrido, por unanimidade, afastou a presente
irregularidade e o ressarcimento apontado, com fundamento
na ausência de elementos que demonstram o interesse público
das despesas em tela e o respectivo dano ao erário, e, ainda, a
desnecessidade de lei específica para que o Município disponibilize
serviços em eventos que fomentem a cultura, o lazer e a tradição
regional.
Nas razões recursais, o Ministério Público afirma que o art. 24, VI, da
Lei Orgânica do Município, que exige lei específica, só se aplica aos
casos de subvenção, e, no presente caso, a irregularidade decorreu
da ausência de demonstração de que os serviços de sonorização
contratados atenderam ao interesse público, nos seguintes eventos:
a) Aniversário da Igreja Batista (fls. 57/59 e 64); b) Formatura com
colação de grau (fls. 74/77); c) Ordenação diacolnal do seminarista
Paulo César da Silva (fls. 85); d) Na Associação Atlética de Novo
Brasil (fls. 86/87); e) No Ginásio esportivo do distrito Moacyr Avidos
(fls. 107 e 109) e f) No Ginásio Novo Brasil (fls. 109).
Em suas contrarrazões, argumentou o Recorrido, que o art. 24,
VI, da Lei Orgânica do Município, expressamente fomenta eventos
culturais. Além disso, segundo ele, a tradição dos referidos eventos
realizados ao longo dos anos, sem qualquer ressalva desta Corte de
Contas, induz à legalidade das referidas despesas.
Na Instrução Técnica de Recurso (ITR) nº 57/2014, a área técnica
entede que ao contratar empresa para a prestação de serviços,
sem a demonstração de interesse público, o Município violou o art.
37, da Constituição Federal, que expressamente dispõe sobre os
Princípios Constitucionais Administrativos.
Ao final, diz o corpo técnico na ITR 57/2014:
Por fim, não deve prosperar a alegação do Recorrido acerca da
legalidade dos atos praticados, por não ter havido qualquer ressalva
por parte do Tribunal de Contas, tendo em vista que, as fiscalizações
desta Corte são feitas por amostragem.
Ressalta-se que tal ato, conforme bem salientou o Recorrente,
representa ainda improbidade administrativa, na medida em que,
causou lesão patrimonial e a dilapidação de recursos públicos.
Quando da análise do Processo TC 4276/2009 que trata da Auditoria
Oridinária da Prefeitura de Governador Lindemberg no exercicio de
2008, em apenso, o Conselheiro Rodrigo Chamoun proferiu votovista manifestando-se da seguinte forma:
Da análise dos autos, observei que o questionamento quanto à
ausência de finalidade pública das despesas, apesar de cogitado
pela equipe de auditoria (RAO nº 128/09 – item 5.2.1 – fls. 11), não
foi reproduzido na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 735/09 – item
1.1. – fls. 378/379), razão pela qual o gestor sequer foi citado para
se defender sobre este aspecto.
Lado outro, destaco que a hipótese vertente não se subsume às
concessões previstas no dispositivo legal supracitado, que trata de
empréstimos, auxílios e subvenções, tendo em vista que não houve
repasse financeiro às entidades, nem mesmo houve atuação direta
do Município na realização dos eventos, apenas foi disponibilizado,
a título de colaboração, um serviço de sonorização, cuja contratação
foi precedida de licitação.
Assim, na esteira de entendimento do representante do Ministério
Público que atua neste Tribunal, entendo que não se verifica nos
casos sob análise subvenção às entidades beneficiadas, razão pela
qual as despesas em questão prescindem de Lei específica para
sua realização, sendo passíveis de serem executadas através de
previsão em dotação genérica contida na Lei Orçamentária Anual.
Desta forma, afasto a irregularidade e o ressarcimento
apontado
pela
auditoria
neste
item,
discordando
respeitosamente do entendimento do Relator, e parcialmente
do MPEC, primeiramente, ante a insuficiência de elementos que
denotem ausência de interesse público das despesas em tela e
respectivo dano ao erário, capaz de ensejar ressarcimento de seus
valores, e, por fim, pela desnecessidade de lei específica para o
município disponibilizar os referidos serviços em eventos que
estariam fomentando a cultura, lazer e tradição regional.
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Analisando os autos verifico que o responsável não foi citado para
se defender da imputação de ausência de finalidade pública das
despesas, o que inviabiliza a pretensão do Ministério Público em
manter a irregularidade referente a este item.
Além disso, como bem demonstrou o Conselheiro Rodrigo Chamoun
em seu voto-vista no caso em estudo não se aplica o artigo art. 24,
inciso VI da Lei Orgânica do Município que trata de empréstimos,
auxílios e subvenções, tendo em vista que não houve repasse
financeiro às entidades, nem mesmo houve atuação direta do
Município na realização dos eventos, apenas foi disponibilizado, a
título de colaboração, um serviço de sonorização, cuja contratação
foi precedida de licitação.
Assim sendo, mantenho o afastamento da irregularidade e o
ressarcimento, nos termos do Acórdão recorrido, deixando de dar
provimento ao recurso interposto.
1.2. Subvenção a evento religioso com disponibilização de
serviços de sonorização (item III.2 do Recurso):
O Acórdão recorrido, divergindo do entendimento do Relator,
afastou a presente irregularidade e o ressarcimento imputado,
com fundamento no fato de que os serviços prestados foram
disponibilizados a toda a comunidade local, não representando
subvenção e sim fomento a festividades culturais, o que tem
previsão excepcional no art. 19, inciso I, da Constituição Federal.
Em suas razões recursais, o Ministério Público argumentou que no
caso do evento realizado na Igreja Batista, em comemoração ao seu
8º aniversário, não houve colaboração de interesse público entre a
Administração e a instituição religiosa e sim, nítida promoção de
religião específica.
O argumento do Órgão Ministerial foi rebatido pelo Recorrido que
argumentou que o Brasil pode até não ser um Estado Católico, em
razão da previsão constitucional, porém, por sua cultura, história e
povo, continua a ser uma nação católica e, portanto, as festividades
comunitárias podem ser caracterizadas como festas públicas.
Examinando os argumentos pode-se constatar que o fato ora
examinado já foi considerado regular no item anterior deste Voto,
com fundamento na ausência de citação do responsável para se
defender da alegação de falta de interesse público.
A própria área técnica manifestou-se pela regularidade do presente
item quando de sua análise conclusiva (ITC 8321/2011). Vejamos:
Neste passo, entendemos haver interesse público na contratação,
uma vez que lazer e cultura são direitos sociais previstos
constitucionalmente.
Além disso o Conselheiro Rodrigo Chamoun em seu voto vistas
ponderou:
Saliento, ainda, que no caso concreto não houve benefício direto à
entidade, culto religioso ou mesmo não veio a fomentar a religião
propriamente dita, nos moldes proibidos pela constituição, já que a
colaboração do município se deu para a realização de comemorações
em diversos segmentos religiosos, indistintamente, através da
disponibilização de serviços de sonorização.
(...)
Assim, ainda que a colaboração em tela não seja subvenção, utilizo
o entendimento expressado no Parecer em Consulta TC-014/2008
(Processo - TC-5045/1008), no qual este TCEES, em resposta à
consulta formulada pela Secretaria Estadual de Turismo, emitiu
opinião sobre a possibilidade de apoio à realização de eventos
culturais ou turístico-religiosos, condicionando-a à verificação, no
caso concreto, da preeminência do caráter turístico sobre a questão
religiosa.
Diante do exposto, filio-me ao entendimento exarado pelo
Conselheiro rodrigo Chamoun supratranscrito, baseando-se no
Parecer em Consulta TC 014/2008 onde este Tribunal manifestouse pela possibilidade de apoio à realização de eventos culturais ou
turísticos-religiosos.
Assim, Assim sendo, mantenho o afastamento da irregularidade,
nos termos do Acórdão recorrido, deixando de dar provimento ao
recurso interposto.
1.3. Despesas com kits de higiene bucal com indicativo
de valor superior ao praticado no mercado (item III.3 do
recurso) devolução ao erário o montante de R$ 6.125,00.
O recorrente afirma que foram apresentados documentos pelo
responsável atestando que o preço contratado foram o de mercxado
não causando prejuízo ao erário e afastando o ressarcimento.
Porém, o recorrente sustenta que embora o preço contratdo tenha
sido o de marcado a irregularidade persiste consubstanciada na
ausencia e rtes orçamentos.
O Acórdão recorrido afastou a irregularidade acompanhando o voto
de vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun, informando que para a
fixação do preço de mercado, a Administração deve amparar-se por
um número mínimo de cotações que permitam o cálculo através de

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

Página 23
uma média.
O Recorrido, em suas contrarrazões argumentou que a empresa
que forneceu a cotação de referênca não demonstrou interesse
em participar do certame, o que, segundo ele, demonstrou a
inexequibilidade da proposta. Ademais, segundo ele, não houve pelo
Ministério Público de Contas qualquer interesse em realizar qualquer
cotação de preços a fim de averiguar o alegado distanciamento
entre o valor de mercado e o de aquisição, o que conforme alegou,
seria sua obrigação, uma vez que, o ônus da prova compete a quem
alega e não a quem se defende.
A área técnica manifestou-se pela irregularidade argumentando
que a licitação ora examinada foi irregular, tendo em vista que,
o orçamento trazido aos autos como parâmetro do valor a ser
contratado não foi respeitado, vencendo empresa que apresentou
valor bem superior.
Neste item discordo do entendiemnto da área técnica.
Nas razões de Voto do Processo TC 6736/2013, apenso,
acompanhado por este Plenário, o Conselheiro Rodrigo Chamoun
assims e manifestou:
(...) para que a Administração fosse obrigada a promover a
desclassificação da proposta do licitante em suposto preço
desconforme ou incompatível com o de mercado, tal preço deveria
contar no Edital.
Entretanto, não foi colacionado aos presentes autos o Edital do PP
nº 13/08 em sua íntegra, somente foram acostadas pelo gestor
o resumo quando das publicações às fls. 423/425, e nem mesmo
nestas publicações constam o valor máximo a ser contratado.
Por outro lado, o gestor apresentou orçamentos de quatro
empresas, encartados às fls. 433/436, todos datados de agosto e
setembro de 2009, nos quais três apresentam valores acima dos
praticados pela empresa vencedora do certame e um, no mesmo
valor (R$21.000,00).
Vale ressaltar que o próprio Ministério Público de Contas concorda
que o preço contratado foi o de mercado, não causndo prejuízo ao
erário.
Além disso, conforme relatado pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun,
forma apresentados quatro orçamentos pelo responsável.
Assim, mantenho o afastamento da irregularidade, nos termos
do Acórdão recorrido, deixando de dar provimento ao recurso
interposto, pois não se sustentam as razões recursais, uma vez que
não caberia no caso em questão, alternativa, senão contratar com
a única proposta recebida, uma vez que válida e compatível com
o Edital.
1.4. Inexigibilidade não caracterizada – ausência de
procedimento licitatório (item III.4 do Recurso).
No Recurso apresentado o Ministério Público Especial de Contas,
afirma que a Prefeitura de Governador Lindenberg firmou contrato
com a empresa Lan Rental Locação e Serviços de Sonorização
Ltda. para a contratação de bandas e conjuntos musicais que
se apresentaram na 19ª Feira Distrital de Novo Brasil, distrito
de Governador Lindenberg, por inexigibilidade de licitação, com
fulcro no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, sem os documentos
comprobatórios de representatividade exclusiva, bem como, da
notoriedade dos artistas envolvidos.
Segundo o Recorrente, no presente caso, o ajuste com uma única
empresa promotora de eventos para a contratação de artistas
diversos demonstrou a ausência de preocupação do Município
quanto ao artista a ser contratado e interesse em relação à
empresa que intermediaria tais contratações, restando flagrante a
descaracterização do procedimento de inexigibilidade.
O Recorrido, em suas contrarrazões, argumentou a ausência de
provas que pudesse dar suporte ao recurso ministerial. Após,
alegou que tais práticas são usuais no Estado do Espírito Santo e,
por fim, afirmou que foi exigido contrato de exclusividade artística e
que a legislação admite a contração de artistas consagrados.
O voto de vista do Conselheiro Rodrigo Chamoun afastou a presente
irregularidade, o que foi acolhido pelo acórdão recorrido, com fulcro
nos seguintes argumentos:
Para atender a citação em relação a este tópico, a defesa acostou
‘Carta de Exclusividade’, datada de 07 de janeiro de 2008, do
representante da Banda Samantha, Sr. Fernando J. da Silva,
declarando a exclusividade da empresa Lan Rental, através de seu
representante, Sr. Anamir Gomes da Silva, no primeiro semestre
de 2008, para toda a região do Norte/Noroeste do Estado do ES
(fls. 440). Colacionou programações, nota de jornal e declarações,
com intuito de demonstrar o reconhecimento do público regional
da Banda Samantha (fls. 441/448), alegando que este foi o
principal show, bem como alegando que as demais atrações de
duplas foram para valorização de artistas da terra. De fato, já tive
oportunidade de me manifestar diversas vezes em plenário sobre
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a irregularidade ora destacada e mantenho o firme entendimento
de que a contratação feita nesses moldes, ou seja, declaração de
exclusividade dada a representante municipal pelo empresário
da banda, não tem o condão de macular as contas de gestão
da prefeitura, caso não tenha sido demonstrado dano ao erário.
Precedente deste Tribunal: Processo TC 4687/2009. De acordo
com a doutrina extraída do Suplemento Informativo dos Boletins
NDJ (ano 2, nº 11, nov/2009), “relativamente à contratação de
artistas por meio de “empresário exclusivo”, a intervenção deste,
seja ele pessoa física, seja pessoa jurídica, somente se justificará
se preexistir vínculo contratual que subordine a contratação do
artista à sua participação”. Deste modo, a exigência contida no art.
25, III, da Lei nº 8.666/93 requer a observância da cláusula de
exclusividade no contrato firmado previamente entre o artista e
seu empresário, em respeito ao que foi pactuado entre eles e a
cópia desse “ajuste” deve ser juntada aos autos do processo de
inexigibilidade de licitação.
A área técnica argumenta que não devem prosperar os argumentos
do Conselheiro Rodrigo Chamoun em seu voto de vista de que
tais irregularidades são usuais e que não são aptas a macular as
contas públicas. Primeiro porque o fato de serem usuais não têm o
condão de excluir o seu caráter irregular, pelo contrário. Segundo,
pois, a lesão a princípios constitucionais, previstos no art. 37, da
Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, configura
lesão ao erário, que de tão grave, pode ensejar improbidade
administrativa, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.429/92.
Permito-me discordar do entendimento exarado pela área técnica.
Com relação a este item verifico que este Plenário manifestou-se em
diversos processos, com opinião pacificada, de que não existindo
comprovação de que os shows foram devidamente realizados e
nem que foram contratados com preço superior ao de mercado, tal
irregulariade não deve prosperar.
O Conselheiro Rodrigo Chamoun acertadamente chama atenção,
em diversos votos, para privilegiar a função pedagógica do Tribunal
de Contas e a necessária orientação aos gestores acerca da forma
correta de interpretação da norma.
Diante do exposto, mantenho o afastamento da presente
irregularidade, nos termos do Acórdão recorrido, deixando de dar
provimento ao recurso interposto.
1.5. Contratação por prazo determinado - situações não
previstas em lei Municipal, incorrendo em ausência de
concurso público e necessidade temporária de excepcional
interesse público não demonstrada- Ausência de concurso
público. (item III.5 do Recurso):
Em suas razões recursais o Ministério Público argumentou houve
burla ao concurso público, mediante contratação de servidores
temporários, sem previsão legal e sem a devida demonstração
da excepcionalidade, em explícita ofensa ao art. 37, II e IX, da
Constituição Federal.
O Recorrido argumentou que tais contratações foram excepcionais
e urgentes, o que inviabilizou a realização de concurso público.
O Conselheiro Rodrigo Chamoun em seu voto de vista, que foi acolhido
pelo acórdão recorrido, opinou pela exclusão da irregularidade,
argumentando que as contratações temporárias foram realizadas
em razão de intercorrências ocorridas nos concursos públicos,
conforme se verifica por trecho de seu voto:
Percebe-se que algumas contratações foram em decorrência do
final da vigência do certame de 2004, ocorrida em 25/06/2008,
que seria a primeira motivação para contratar a atendente
odontológica, Maria Rita da Silva Athayde, outros, pela ausência de
previsão daqueles cargos nos referidos concursos, como nos casos
da Auxiliar Administrativa, Mariana Giacomin Covre e do motorista
do plantão da Unidade de saúde, Nilton Matusach, outros, ainda,
sob os registros de que foram contratados para suprir as vagas
decorrentes do concurso público que não foram preenchidas, por
não terem sido aprovados em número suficiente, como foi o principal
motivo para contratar a médica plantonista Taty de Souza Fukuda,
ou porque a candidata aprovada e convocada não teria assumido
sua função, como foi a situação da auxiliar de serviços gerais que
exercia função de merendeira em escola localizada em zona rural,
Claudineia dos Santos. O gestor alegou para as contratações acima
mencionadas não somente a vasta experiência dos profissionais
A área técnica afirma que ao contrário do que foi fundamentado no
acórdão recorrido, o único requisito faltante, ou seja, a ausência de
lei específica, por si só, representa o descumprimento de exigência
constitucional, configurando, inclusive, prática de improbidade
administrativa, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.429/92, por
atentar contra os Princípios Administrativos Constitucionais.
Permito-me discordar do entendimento exarado pela área técnica.
O Conselheiro Rodrigo Chamoun manifestou-se de forma acertada
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em seu voto vista exarado no Processo TC 4276/2009, em apenso.
Vejamos:
A meu ver, todas as condições que demonstram a necessidade
temporária de excepcional interesse público foram verificadas nas
contratações temporárias em voga, conforme previsão contida no
arts. 241 e 242, inciso III da Lei Municipal 173/2004, a exceção
da edição de lei específica definindo os casos não considerados de
calamidade pública ou combate a surtos endêmicos e epidêmicos,
previstos nos incisos I e II do art. 242 da Lei 173/04.
Da mesma forma, a não providência de editar Lei específica para
cada caso concreto, conforme exigência da referida Lei Municipal,
além de compreensível, diante da flagrante excepcionalidade
da medida, se mostra muitas vezes inviável, tendo em vista
o descompasso entre o prazo para conclusão de um processo
legislativo e a urgência na contratação de temporários, que servem
precipuamente para atender a funções essenciais que diretamente
interferem nos serviços prestados à população.
Entendo que o opinamento do Conselheiro Rodrigo Chamoun é o
mais acertado na presente irregularidade, desta forma, mantenho
o afastamento da irregularidade, nos termos do Acórdão
recorrido, deixando de dar provimento ao recurso interposto.
À luz do exposto, respeitados os trâmites de estilo, VOTO pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração e, no
mérito pela TOTAL NEGATIVA DE PROVIMENTO, mantendo-se,
em todos os termos, o Acórdão TC- 204/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6736/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer o presente
recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se ,
em todos os termos, o Acórdão TC-204/2013, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MARCIA 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-1121/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5749/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIM/2015
RESPONSÁVEL - SÉRGIO ADÃO LOPES SUZANO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - 1) MULTA - 2) REITERAR NOTIFICAÇÃO: PRAZO 20
DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos sobre omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre de 2015, do Fundo
Municipal de Educação de Linhares, sob a responsabilidade do Sr.
Sérgio Adão Lopes Suzano, Secretario Municipal de Educação.
O responsável foi regularmente notificado e citado para atender
à referida omissão, Notificação Eletrônica (fl. 02) e Termo de Citação
Nº 1041/2015 (fl. 06). Entretanto, protocolizou ofício, datado
de 22/06/2015, fls.10/11, apresentando justificativas, alegando
dificuldades na efetivação dos trabalhos, principalmente em relação
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à importação dos contratos de anos anteriores e a forma de
migração no sistema, visto que os contratos devem migrar de uma
unidade gestora para várias, tal fato inclui o setor de Contabilidade,
como a Secretaria de Patrimônio e a de Compras, pois estão esses
sistemas interligados. Portanto, afirmou estar empreendendo todos
os esforços para sanar as inconsistências, enviar as informações e
atender todas as exigências legais.
À fl. 15, a Secretaria Geral das Sessões informa que o prazo para
apresentação das justificativas do Sr. Sérgio Adão Lopes Suzano
encerrou-se em 06/07/2015. Em seguida, o feito foi encaminhado
à área técnica para instrução.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio da Instrução
Técnica Inicial ITI 1383/2015, fls.18/19, com base no que diz
a Resolução TC nº 247/2012, que regulamenta a remessa ao
TCEES, por meio da internet, dos dados da abertura do exercício
e da prestação de contas bimestral das entidades municipais da
administração direta e indireta regidas pela Lei Federal 4.320/64,
não prevê ampliação/prorrogação dos prazos de entrega de
prestação de contas, disposto nos artigos 11 e 12; prevendo, no
entanto, conforme o art. 14, § 5º, a remessa intempestiva das
remessas, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 21:
Art. 11 - Os dados referentes à Abertura do Exercício deverão ser
enviados a este Tribunal de Contas, por meio do CIDADES-WEB,
até 31 de março do exercício respectivo.
Art. 12 - A Prestação de Contas Bimestral deverá ser enviada a esta
Corte de Contas até o 35º dia após o encerramento do bimestre a
que se refere.
Art. 14 - A transmissão dos arquivos e o acompanhamento da
situação da Abertura do Exercício e da PCB constituem requisitos
que as Unidades Gestoras devem cumprir para estarem quites com
as suas obrigações junto ao CIDADES-WEB. (...)
§ 5º - Esgotados os prazos estabelecidos nos artigos 11 e 12, o
sistema continuará disponível para recebimento das remessas,
intempestivamente, sem prejuízo das penalidades previstas no
artigo 21 desta Resolução.
Art. 21 - A omissão de informações e o descumprimento dos prazos
estabelecidos por esta Resolução poderão implicar a aplicação de
pena de multa pelo Tribunal de Contas, conforme previsto nos
incisos II, IV, IX e XII do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
Sugerindo, assim, a notificação do responsável para encaminhar a
Prestação de Contas faltante, bem como lhe seja aplicada multa,
nos termos do art. 389 do RITCEES e 135 da Lei Complementar nº
621/2012.
O artigo 389 do Regimento Interno do TCEES, Resolução 261/2013,
preconiza o seguinte:
Art. 389. O Tribunal poderá aplicar a multa pecuniária prevista
no art. 135 de sua Lei Orgânica, atualizada na forma prescrita no
seu § 3º, aos responsáveis por contas e atos adiante indicados,
observada a seguinte gradação:
(...)
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares para
remessa ao Tribunal de balancetes, balanços, informações,
demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros relatórios,
documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico,
salvo o disposto em lei específica: multa no valor compreendido
entre um e dez por cento; (g.n.)
Prescreve o artigo 135 de nossa Lei Orgânica:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis
por:
(...)
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à
diligência do Relator ou à decisão do Tribunal de Contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares
para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços,
informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros
relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio
eletrônico, salvo o disposto em lei específica; (g.n.)
Portanto, face ao exposto, tendo em vista que o responsável foi
devidamente notificado e citado, e não atendeu ao Termo de
Notificação Eletrônico (Sistema Cidades-Web), nem ao Termo de
Citação Nº 1041/2015, estando o jurisdicionado inadimplente com
relação ao envio da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º
bimestre de 2015, VOTO, com base nos incisos IV, e IX do artigo
135 da LC 621/20121, c/c o artigo 389, inciso IX, do RITCEES, pela
aplicação de multa ao Sr. SÉRGIO ADÃO LOPES SUZANO, no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente ao percentual
de 1% estabelecido no inciso IX do artigo 389 do RITCCES.
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VOTO, ainda, pela renovação da NOTIFICAÇÃO ao responsável,
Sr. SÉRGIO ADÃO LOPES SUZANO, para que, no prazo de
vinte dias, encaminhe a esta Corte de Contas a Prestação de
Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre de 2015, do Fundo
Municipal de Educação de Linhares, sob pena de reincidência
em cominação de nova multa, conforme disposto na Lei Orgânica
deste Tribunal de Contas – LC n° 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5749/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Aplicar multa ao Senhor Sérgio Adão Lopes Suzano, no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais) correspondente ao percentual de 1%
estabelecido no inciso IX do artigo 389 do RITCCES, tendo em vista
o não atendimento;
2. Reiterar a notificação ao responsável, Sr. Sérgio Adão Lopes
Suzano, para que no prazo de vinte dias, encaminhe a esta Corte
de Contas a Prestação de Contas Bimestral, referente ao 1º bimestre
de 2015, do Fundo Municipal de Educação de Linhares, sob pena de
reincidência em cominação de nova multa, conforme disposto na
Lei Orgânica deste Tribunal de Contas – LC n° 621/2012.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MARCIA 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-1164/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5483/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - JAIR CORRÊA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de
2014, da Prefeitura Municipal de Linhares, sob a responsabilidade
do Sr. Jair Corrêa, Prefeito Municipal.
O interessado foi notificado eletronicamente na data de 10/01 e
06/04/2015, como se vê à fl. 03, através de consulta de Débitos
das Unidades Gestoras. Tendo em vista que os dados não foram
encaminhados, sugeriu então a área técnica – ITI 642/2015, pela
citação e notificação do responsável, que foi devidamente citado e
notificado, conforme DECM 640/2015, fl. 07, e Termo de Citação
nº 937/2015, fl. 08, e Termo de Notificação nº 1002/2015, fl.09,
no sentido de que apresentasse as justificativas relacionadas à
omissão, bem como o encaminhamento da referida documentação.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 416/2015, fl. 17, em consulta ao Sistema
Cidades-Web, verificou que o período demandado no presente
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processo foi homologado em 14/07/2015. Dessa forma, sugere o
arquivamento dos autos, tendo em vista o jurisdicionado estar em
conformidade com a Resolução TC 247/2012.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Luciano Vieira,
acompanhando o entendimento esposado com a área técnica, RCO
416/2015, pugnando, também, pelo arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre e
meses 13 e 14 de 2014, da Prefeitura Municipal de Linhares, sob
a responsabilidade do Sr. Jair Corrêa, e posterior arquivamento
do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5483/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito
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 José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e João Luiz
Cotta Lovatti, Conselheiro Convocado. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ DA COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1165/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3384/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE
LINHARES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS DE LINHARES - NÃO CONHECER ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente expediente foi protocolizado sob o número 52388/20151, em 20/03/2015, e autuado como Representação, o qual foi
encaminhado a este Tribunal de Contas pelo Procurador Geral
de Justiça, Eder Pontes da Silva, instruído com o OF/PCPLI/
Nº 0329/2015, mais documentação anexa, da Promotoria de
Justiça Cível de Linhares, subscrito pela Promotora Blandina
Irene Junqueira Gutmann, indicando a presença de indícios de
irregularidades no Contrato nº 114/2013, da Secretaria Municipal
de Obras de Linhares, cujo objeto é a “contratação de serviços
especializados em revitalização, manutenção corretiva e rotineira
de vias urbanas do Município”, ao valor de R$ 3.663.951,65 (três
milhões, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e
um reais e sessenta e cinco centavos), nos seguintes termos:
Exmo. Presidente,
Cumprimentando-o, através do presente, encaminho a V. Ex.ª,
cópias de todo o processo licitatório que culminou com a celebração
do Contrato n.º 114/2013, entre o Município de Linhares e a
Empresa Adriana Egídio Pires ME, cujo objeto é a contratação de
serviços especializados em revitalização, manutenção corretiva e
rotineira de vias urbanas da Municipalidade em questão.
Considerando que conforme já se apurou em sede de instrução de
inquérito civil, há indícios de irregularidades na referida contratação
direta, com dispensa de licitação, realizada pelo Município de
Linhares, SOLICITAMOS a V. Ex.ª, nos termos do art. 99 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, à realização de auditoria (análise
técnica-contábil e jurídica) do referido processo licitatório, com o
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fim de apurar a existência de possíveis irregularidades.
Cabe ainda ressaltar que a instauração deste procedimento foi
deflagrada através de denúncia anônima, encaminhada pela
Ouvidoria deste órgão ministerial.
Atenciosamente,
Blandina Irene Junqueira Gutmann
10ª Promotora de Justiça Cível
Encaminhado os autos ao setor competente, o Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas – NEO, apresentou a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 330/2015, fls. 255/258, que após as
considerações feitas, concluiu:
“Não é possível depreender quais os “indícios de irregularidades
na referida contratação direta” apurados em sede de instrução de
inquérito civil, citados pela douta Promotora de Justiça.
Não se verificam nos autos informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, bem
como indícios de provas. (g.n.)
Nesse contexto, no que se refere à matéria de competência
deste Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, ressalvado o juízo
de admissibilidade do Conselheiro Relator, opina-se pelo não
conhecimento da presente representação e posterior
arquivamento.(g.n.)
O Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador Luciano
Vieira, fl. 274, endossa a manifestação técnica, MTP 330/2015.
É o breve relatório.
VOTO
TC-3384/2015
O presente expediente, autuado como Representação, foi
encaminhado a este Tribunal de Contas pelo Procurador Geral
de Justiça, Eder Pontes da Silva, instruído com o OF/PCPLI/
Nº 0329/2015, mais documentação anexa, da Promotoria de
Justiça Cível de Linhares, subscrito pela Promotora Blandina
Irene Junqueira Gutmann, indicando a presença de indícios de
irregularidades no Contrato nº 114/2013, da Secretaria Municipal
de Obras de Linhares, cujo objeto é a “contratação de serviços
especializados em revitalização, manutenção corretiva e rotineira
de vias urbanas do Município”, ao valor de R$ 3.663.951,65. No
referido ofício, a subscritora, utilizando-se do art. 99 de nossa Lei
Orgânica (LC 621/2012), solicita a realização de auditoria (análise
técnica-contábil e jurídica) do referido processo licitatório, com o
fim de apurar a existência de possíveis irregularidades, visto que,
já se apurou em sede de instrução de inquérito civil, indícios de
irregularidades com contratação direta e dispensa de licitação, na
celebração do Contrato nº 114/2013, entre o Município de Linhares
e a Empresa Adriana Egídio Pires ME.
Devido às informações trazidas, a documentação foi autuada como
Representação e remetida ao setor competente, para a devida
instrução, no caso, verificar se os fatos noticiados pela interessada
atendem aos requisitos mínimos de admissibilidade para o regular
processamento dos autos.
Com efeito, necessária se faz a análise sobre a admissibilidade
da Representação ora apresentada. Serão recebidas nesta Corte
de Contas, como representação, a teor do artigo 99 da Lei
Complementar nº 621/2012, in verbis:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os
documentos encaminhados por agentes públicos comunicando
a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham
conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou
função, bem como os expedientes de outras origens que devam
revestir-se dessa forma, por força de lei específica.
(...)
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas
relativas à denúncia. (g.n.)
(...)
Entretanto, embora o presente feito tenha sido autuado como
“Representação”, como bem colocado pela área técnica, em sua
Manifestação Técnica Preliminar MTP 330/2015, percebe-se
claramente no conteúdo do ofício: “...SOLICITAMOS a V. Ex.ª,
nos termos do art. 99 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
à realização de auditoria (análise técnica-contábil e jurídica)
do referido processo licitatório...”, que se trata de solicitação
de auditoria por membro do Ministério Público do Espírito Santo,
o qual não é parte legítima para tal, conforme dispõe o art. 175 da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno):
Art. 175. São legitimados para solicitar ao Tribunal a prestação de
informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de
auditorias: (g.n.)
I - Presidente da Assembleia Legislativa e Presidentes das Câmaras
Municipais, quando aprovado pelos respectivos plenários;
II - Presidentes de comissões permanentes ou de inquéritos da
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Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, quando por estas
aprovadas e desde que se refira a matéria inerente à respectiva
comissão.
Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação
encaminhada por quem não seja legitimado.
Conforme preconiza o §2º do artigo 99 da Lei Orgânica 621/2012,
já citado, também devem ser observados os demais requisitos de
admissibilidade, sob o prisma objetivo, estabelecidos no artigo 94,
do mesmo diploma legal, 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.
(g.n).
Assim, à luz dos artigos da LC nº 621/12 e do RITCEES acima
citados, verifico que carecem nos autos informações sobre o fato,
a autoria, as circunstâncias, os elementos de convicção, bem como
indícios de provas, não sendo possível identificar quais seriam
os “indícios de irregularidades na referida contratação direta”
apurados em sede de instrução de inquérito civil, conforme alegado
pela ilustre Promotora de Justiça.
Considerando os argumentos trazidos e a conclusão a que
chegou o subscritor da manifestação técnica, qual seja: pelo não
conhecimento da presente representação e posterior arquivamento;
Considerando ainda, que o Ministério Público de Contas, através
da lavra do Procurador Luciano Vieira, encampou o entendimento
demonstrado pela área técnica, MTP 330/2015;
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico – MTP
330/2015, corroborado pelo Ministério Público de Contas, VOTO,
com base no artigo 94, § 1º, e 1010, § único, da LC 621/2012,
pelo NÃO CONHECIMENTO da presente representação, com o
seu consequente ARQUIVAMENTO.
Cientifique-se ao representante da decisão aqui proferida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3384/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação em face da Secretaria Municipal de Obras
de Linhares, ante a ausência de requisitos de admissibilidade,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VicePresidente no exercício da Presidência, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta
Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva,
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIZ HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1053/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2630/2013
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JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012
RESPONSÁVEL - GISELA VIVACQUA BELOTTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – 1) IRREGULAR – 2) MULTA – 3) DETERMINAÇÕES –
4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha,
relativa ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade
da Sra Gisela Vivacqua Belotti, diretora presidente no período em
questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF. DP/ Nº
047/2013 e autuada em 22/03/2013, protocolo 003250 (fl. 001),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 278/2014 (fls. 130/143)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 993/2014 (fl. 172), da qual
houve citação do agente responsável Sra Gisela Vivacqua Belotti
(fl. 178 – TC nº 1535/2014) e Jorge Eloy Domingues da Silva (fl.
177 – TC nº 1534/2014).
Foi apresentada defesa conjunta dos citados (fls. 206/299) e
em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados a 6ª Secretaria
de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva
- ICC 219/2014 (fls. 303/320), opinando pelo julgamento das
Contas como irregulares, sendo acompanhada pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução
Técnica Conclusiva ITC 520/2015 (fls. 322/340), que conclui
nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO
3.1 Consta que após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 219/2014 [fls. 303/320]
constatou, na Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Munícipio de Vila Velha – IPASVVE
apresentada, do exercício de 2012, as seguintes irregularidades:
3.1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre os
Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei 4.320/1964; e
art. 105, inciso II, da Resolução TCEES 182/2002.
3.1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.
3.1.3.Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988, art. 1º, III,
e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008;
e arts. 101 e 109 da Resolução TC 182/2002 (RITCEES).
Verifica-se que a Instrução Contábil Conclusiva, em razão do
descumprimento do limite legal dos gastos com a administração do
RPPS, sugeriu RECOMENDAÇÃO para que o atual gestor recomponha
os recursos previdenciários correspondentes.
Pedimos vênia para discordar do encaminhamento e, no presente
caso, sugerir a DETERMINAÇÃO para que sejam tomadas
providências para a recomposição dos recursos, uma vez que o art.
15 da Portaria do MPS nº 402/ 208 assim determina:
Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser
estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos
percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões
dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro
anterior, observando-se que:
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes
e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da
unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu
patrimônio;
II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em
ativos financeiros não poderão ser custeadas com os recursos da
Taxa de Administração, devendo ser suportadas com os próprios
rendimentos das aplicações;
III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das
despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a
que se destina a Taxa de Administração;
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o
percentual da Taxa de Administração deverá ser definido
expressamente em texto legal;
V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos
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destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao
uso próprio da unidade gestora do RPPS;
VI – é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos
para investimento ou uso por outro órgão público ou particular em
atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no
inciso I.
§ 1º Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possuir
competências diversas daquelas relacionadas à administração
do regime previdenciário, deverá haver o rateio proporcional das
despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas
rubricas contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que,
se a estrutura ou patrimônio utilizado for de titularidade exclusiva
do RPPS, deverá ser estabelecida uma remuneração ao regime em
virtude dessa utilização.
§ 2º Eventuais despesas com contratação de assessoria ou
consultoria deverão ser suportadas com os recursos da Taxa de
Administração.
§ 3º Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma
de bens imóveis do RPPS destinados a investimentos utilizando-se
os recursos destinados à Taxa de Administração, desde que seja
garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de
análise de viabilidade econômico-financeira.
§ 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a
Taxa de Administração do RPPS significará utilização indevida dos
recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos valores
correspondentes. (grifei)
Nos termos do art. 87, inciso VI da Lei Orgânica deste Tribunal
de Contas (LC 621/2012), ao julgar as contas irregulares, cabe
ao Tribunal determinar a adoção de providências para assegurar
o exato cumprimento da lei. Em razão do exposto, opinamos por
sugerir a determinação ao atual gestor para adoção de medidas,
como exposto no item 3.3, a seguir.
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando para que:
3.2.1 sejam julgadas IRREGULARES as contas da senhora Gisela
Vivacqua Belotti frente ao Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Munícipio de Vila Velha-IPASVVE, exercício 2012,
na forma das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 84 da Lei
Complementar nº 621/2012, presentificada no item 3.5.da ICC
219/2014 (item 3.1.1 desta ITC)
3.2.2 aplicar multa individual à responsável com amparo no
artigo 88 da LC 621/2012 e na forma do art. 135, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados.
3.3 Com fulcro no art. 71, inciso X da Constituição Estadual c/c
art. 86 da LC nº 621/2012, opina-se para que seja determinado ao
atual gestor, Sr. Rodney Rocha Miranda, Prefeito Municipal:
3.3.1 que promova a efetiva recomposição dos recursos
previdenciários, em virtude do descumprimento do limite de gastos
administrativos em um valor de R$ 150.333,66, equivalentes
a 66.551,71 VRTE e informe ao Tribunal de Contas, as medidas
adotadas, em data a ser estabelecida pelo Relator;
3.4.2 que nas próximas prestações de contas apresentadas a este
Sodalício, informe em notas explicativas as providências adotadas
para que o Balanço Financeiro, demonstre somente as receitas
e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os
saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se
transferem para o exercício seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e
103 da Lei 4320/1964 e seu Anexo 13.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
3203/2015 (fls. 343/344), da lavra do Exmo. Procurador Luciano
Vieira, que opinou pela IRREGULARIDADE das contas do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, referente
ao exercício de 2012.
É o relatório. Passo à análise das irregularidades.
II – ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
3.1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre
os Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei
4.320/1964; e art. 105, inciso II, da Resolução TCEES
182/2002.
Foi identificada uma divergência nos lançamentos dos restos a
pagar do exercício, entre o saldo apontado nas demonstrações
financeiras e o balancete de verificação.
A Defesa se posicionou da seguinte forma:
Inicialmente demonstraremos a correta movimentação dos Restos
a Pagar no Exercício de 2012:
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Restos a pagar
saldo inicial em 01/01/2012
inscrições em 2012
Baixas por pagamento
Baixas por cancelamento
Saldo em 31/12/2012

R$
128.875,89
35.514,92 32.
32.109,42
96.766,47
35.514,92

Ocorre que, por um erro de digitação, na nota explicativa o Empenho
008/2010 (R$ 3.359,40) aparece cancelado duas vezes e o Empenho
312/2010 (RS 3.943,65) não foi incluído nas Notas Explicativas.
Excluindo das Notas Explicativas o valor duplicado de R$ 3.359,40
(Empenho 008/2010) e incluindo o valor de R$ 3.943,65 (Empenho
312/2010) chegaremos ao total de RS 96.766,47 igual ao Anexo 2.
Portanto o valor total correto dos Restos a Pagar cancelados é RS
96.766,47, divididos como segue:
Restos a Pagar cancelados
R$
processados 2007 processados 2008 5.377,24 7.009,13 6.497,52
processados 2009 processados 2010 16.258,14 3.132,23 57.033,51
processados 2011
1.458,70 96.766,47
não processados 2010 não
processados 2011 TOTAL

Baixas
O valor total das baixas (por cancelamento e pagamento) é de
R$ 128.875,89, divergindo em R$ 584,35 que se refere ao valor
estornado dos cancelamentos conforme se pode observar no
primeiro item do Anexo 2 enviado anteriormente a esse Tribunal.
A Área Técnica, por intermédio da ICC 219/2014, acolhida em sua
totalidade pela ITC 520/2015, após análise das razões apresentadas
pela Defesa, concluiu nos seguintes termos:
Análise documental
Da análise das justificativas apresentadas pela Gestora, constatase a correção apenas dos valores referentes ao cancelamento de
Restos a Pagar, constantes nas Notas Explicativas (fls. 07-09). Com
essa correção, o cancelamento passa a totalizar R$ 96.766,47.
Quanto às demais divergências apontadas no RTC, os valores e
as justificativas, constantes na defesa, não condizem com os
demonstrativos contábeis que compõem esta PCA: Anexos 13,
15 e 17 (fls. 47, 51 e 54, respectivamente); e novo Balancete de
Verificação/2012 (fl. 221).
Assim, conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
O Parquet de Contas acompanhou a proposta da Área Técnica e se
manifestou por intermédio do PPJC 3203/2015 pela manutenção da
irregularidade.
Foram questionados pelo RTC 278/2014 três divergências de
valores de restos a pagar, a saber: R$ 35.514,92 (Anexos 14 e 17);
R$ 71.552,98 (Anexos 13 e 17) e R$ 96.182,22 (Anexo e DVP).
Porém, como bem destacado pela área técnica na ICC 219/2014,
a defesa concentrou suas atenções nas justificativas do montante
de R$ 96.182,22 (noventa e seis mil, cento e oitenta e dois reais e
vinte e dois centavos), alegando mero erro de digitação, alterando
os valores iniciais e apontando como sendo o montante correto o
valor de R$ 96.766,47 (noventa e seis mil setecentos e sessenta e
seis reais e quarenta e sete centavos).
Não há por parte da Defesa um esforço para tratar das outras
diferenças.
Assim, ao não apresentar justificativas para as diferenças apontadas
nos montantes de restos a pagar, entende-se que o IPAS Vila Velha
não consegue identificar em seus registros contábeis a motivação
para a diferença de montantes em seus registros contábeis.
É essencial à administração pública a boa gestão dos restos a
pagar com o seu correto controle, principalmente em relação aos
processados (aqueles que já foram liquidados, estando aptos ao
pagamento).
Dessa forma, torna-se desnecessário tecer longos comentários,
tendo em vista que a própria Defesa não o fez.
Mantenho a irregularidade.
3.1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105
da Lei 4.320/1964.
A Área Técnica identificou o acúmulo de saldo na Dívida Flutuante
do IPAS Vila Velha.
Sobre o tema a Defesa apresentou as seguintes justificativas:
Os saldos existentes na Divida Flutuante referem-se às retenções
na folha de pagamento de dezembro/2011 e 13°, sendo pagos em
10/01/2013.
Quanto aos salários não reclamados trata-se de salários não sacados
em data oportuna pelos servidores, pois podem estar em inventário,
demanda judicial ou ser caso de falecimento. Informamos que essa
conta do Passivo está lastreada com a conta de investimento no
Banco do Brasil - conta 109.600-1 Salários não reclamados em
renda fixa com valor em 31/12/2012 de R$ 279.669,89.
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Após análise das justificativas da Defesa a área técnica se posicionou da seguinte forma:
Análise documental
A Gestora alega que os saldos existentes, na Dívida Flutuante, se referem às retenções na folha de pagamento de dezembro/2011 e 13°,
sendo pagos em 10/01/2013; mas não encaminhou documentos que comprovem a data de recolhimento/regularização desses saldos
acumulados anteriores a dezembro/2012, bem como a competência dos mesmos.
Inicialmente, cabe registrar que se saldos da Dívida Flutuante, referentes a dezembro/2011, forem pagos em 10/01/2013, estão sendo
regularizados/recolhidos com um ano de atraso.
Conforme demonstrado no RTC, dos saldos de 31/12/2012 foram excluídos os valores referentes a dezembro/2012, restando o “Acúmulo
de saldo” evidenciado na última coluna (R$ 503.700,36 – R$ 239.823,09 = R$ 263.877,27 de saldo acumulado).
Segue demonstrado:
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Descrição

Saldo
Anterior

Inscrição

Baixa

Saldo Atual

Arrecadado
em 12/2012

Acúmulo de
saldo

ABESP – Bigcard
-IPASVVE
ASCAVIVE -Associação
Câmara -IPASVVE
Banco BMG -Empréstimo
-IPASVVE
Consignações da Câmara
- IPASVVE
GBOEX
- IPASVVE
Plano de Saúde
Santa Casa -IPASVVE
Salários Não Reclamados
-IPASVVE
Santa Monica Saúde
-IPASVVE
SINFAIS
-Inativos
-IPASVVE
TOTAIS

1.149,59

2.535,00

2.305,00

1.379,59

230,00

1.149,59

87,80

44.111,25

39.810,67

4.388,38

2.787,25

1.601,13

15.427,69

444.544,51

396.333,85

63.638,35

48.210,66

15.427,69

2.360,29

88.294,60

80.091,45

10.563,44

7.581,19

2.982,25

165,72

1.286,16

1.166,82

285,06

119,34

165,72

21.362,26

1.060.983,61

112.603,38

91.241,12

21.362,26

190.064,80

109.703,16

31.361,28

268.406,68

74.606,00

193.800,68

22.873,51

166.781,39

153.084,97

36.569,93

13.696,42

22.873,51

4.451,94

16.563,61

15.150,00

5.865,55

1.351,11

4.514,44

257.943,60

1.934.803,29

1.689.046,53

503.700,36

239.823,09

263.877,27

969.742,49

Fonte: Balancetes de Verificação e da Receita Extra-orçamentária (DVD), e Anexos 14 e 17 fls. 49 e 54-55).
Quanto à conta Salários Não Reclamados, com acúmulo de saldo de R$193.800,68 (referente a meses anteriores a dezembro/2012), a
Gestora alega que se trata de salários não sacados em data oportuna pelos servidores, pois podem estar em inventário, demanda judicial
ou ser caso de falecimento; mas, também, não encaminha documentos comprobatórios. Limitou-se a informar que o saldo total, no valor
de R$ 268.406,68, está lastreado pela conta de investimento no Banco do Brasil (conta 109.600-1– Salários não reclamados em renda
fixa, no valor de R$ 279.669,89, em 31/12/2012).
Assim, considerando que houve acúmulo, no valor de R$ 263.877,27, na Dívida Flutuante; conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Em síntese, a Defesa aponta duas causas para o surgimento da irregularidade: retenções relativas à folha de pagamento do mês de
dezembro de 2011 e salários não sacados em datas oportunas por diversos motivos.
As razões não foram aceitas pela Área Técnica por falta de prova documental que amparasse o que foi justificado.
Não há dúvidas que sem a correta comprovação documental não há como verificar a veracidade das alegações feitas pela Defesa. Dessa
forma, não se apresentam condições de afirmar se o saldo acumulado de R$ 263.877,27 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e
setenta e sete reais e vinte e sete centavos) é realmente decorrente de inventários, demandas judiciais ou casos de falecimento.
Caso os fatos tenham ocorrido conforme relatou a Defesa, não é razoável que saldos referentes à folha de pagamentos e 13º salário da
competência de dezembro de 2011 só fossem quitados em janeiro de 2013.
Assim, mantenho a irregularidade.
3.1.3.Descumprimento do limite legal dos gastos com a administração do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988, art. 1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS
nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC 182/2002 (RITCEES).
Aponta a irregularidade um excesso de gastos com a administração do RPPS, descumprindo o limite de dois por cento do valor total de
remunerações, proventos e pensões dos segurados.
A Defesa apresentou os seguintes argumentos:
Em conformidade com a Lei 9.717/98 e art. 15 da Portaria MPS 402/2008 a qual transcrevemos:
“ art 15 -- para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em Lei, taxa de administração de até 2 pontos percentuais do
valor TOTAL das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior.” Grifo
nosso.
Ocorre que a Auditora utilizou como base de cálculo o demonstrativo previdenciário do regime próprio, no qual demonstram em seus
quadros os valores relativos à base de cálculo das contribuições dos servidores e do ente, em desacordo com o art. 15 da Portaria MPS
402/2008 que determina que a base de cálculo para a taxa de administração é o total das remunerações, proventos e pensões.
Estamos enviando em anexo: planilha demonstrando a base de cálculo correta, resumo das folhas de pagamento cedidas pela PMVV, CMVV
e IPVV e balancete da despesa do exercício de 2012.
Na fase de análise conclusiva a Área Técnica se posicionou no seguinte sentido:
Análise documental
No RTC 278/2014, os cálculos foram efetuados com base em informações extraídas dos Demonstrativos Previdenciários do Regime Próprio,
referentes ao exercício de 2011; tendo em vista que os resumos das folhas de pagamento da Prefeitura, Câmara e IPAS (segurados ativos
e inativos, e pensionistas) não compunham o presente processo.
Com o encaminhamento de todos os resumos das folhas de pagamento do Município, foi possível apurar o valor total das remunerações,
disposto no art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008; bem como excluir verbas que não possuem natureza remuneratória, incluídas em
Proventos e Vantagens, em tais resumos.
Dessa forma, foram desconsideradas as seguintes verbas, em função de não possuírem natureza remuneratória:
Ø Auxílio Alimentação: Lei Municipal 5.065/2011, art. 1º, Parágrafo único – dispõe que não integra o vencimento, remuneração ou salário,
nem se incorpora a estes para quaisquer efeitos;
Ø Auxílio Transporte: Lei Municipal 4.170/2004, art. 1°, § 1º – veda a incorporação aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à
pensão dos servidores, para qualquer fim ou efeito;
Ø Salário Família: Lei 4.266/1963 - dispõe que não se incorpora ao salário ou à remuneração devidos aos empregados;
Ø PASEP – Lei Complementar 8/1970, art. 5º, § 1º – dispõe que não se incorpora, para qualquer fim, à remuneração do cargo, função ou
emprego;
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Ø Restituições e Devoluções;
Ø Verbas evidenciadas no resumo da folha de pagamento da
Prefeitura: Zera Saldo negativo (Cod. 285) e Saldo Negativo Atual
(Cod. 1005 “C” e 1005).
Assim, novos cálculos foram efetuados, constatando-se que restou
excedente o montante de R$ 150.333,66, correspondente a
0,1969%; conforme demonstrado a seguir:
Demonstrativo de gastos administrativos do RPPS
Base de Cálculo (em reais) (art. 15 da Portaria MPS 402/2008)
Remuneração dos Segurados Ativos Prefeitura
38.893.351,75
Remuneração dos Segurados Ativos Câmara
2.587.510,41
Remuneração dos Segurados Ativos IPAS
465.726,57
Remuneração dos Segurados Inativos e
34.406.808,28
Pensionistas
TOTAL DAS REMUNERAÇÕES
76.353.397,01
Limite de 2%
1.527.067,94
Despesas Administrativas Liquidadas/2012
Pessoal e Encargos Sociais
911.064,52
Diárias
8.055,00
Material de Consumo
30.166,50
Passagens e Despesas com Locomoção
55.587,66
Serviços de Consultoria
54.437,50
Outros Serviços de Terceiros - PF
18.843,16
Outros Serviços de Terceiros-PJ
369.501,59
Equipamentos e Material Permanente
229.745,67
Total das Despesas Administrativas
1.677.401,60
% sobre a base de cálculo
2,1969%
% Excedente
0,1969%
Valor excedente
150.333,66

Fonte: Resumos das folhas de pagamento do exercício de
2011 (fls. 252-299) e Demonstrativo da Despesa por Função
e Subfunção da Função 9 – Previdência Social do exercício
de 2012 (fls. 153-171).
Assim, conclui-se pela IRREGULARIDADE deste item.
Conforme nota-se, para a defesa, o percentual de gastos com a
administração do RPPS está dentro do limite previsto em lei, em
virtude de erro da Área Técnica ao considerar os valores utilizados
para a apuração dos montantes da base de cálculo.
Entendo que o ponto de divergência entre os valores apurados e as
razões apresentadas pela Defesa está no conceito de remunerações,
proventos e pensões.
Para a Defesa o citado conceito deve ser entendido como valores
brutos das folhas de pagamentos dos ativos e dos inativos e
pensionistas. Já para a Área Técnica os auxílios, restituições e
devoluções de forma geral não podem compor a base de cálculo de
apuração do limite de gastos.
Ademais, é importante revisar as previsões legais dos valores
expurgados pela Área Técnica da base de cálculo. Assim:
a) Auxilio – alimentação (lei municipal):
LEI Nº. 5.065, DE 03 DE JANEIRO DE 2011.
Art. 1º Aos servidores públicos municipais da Administração Direta,
Autarquias e Fundações do município de Vila Velha será concedido
“Auxílio-Alimentação”, na forma prevista nesta Lei.
Parágrafo único. O Auxílio-Alimentação de que trata esta Lei
é o auxílio pecuniário especial concedido pelo Município, como
contribuição ao custeio das despesas de alimentação, de caráter
indenizatório, não integrando o vencimento, remuneração
ou salário nem se incorporando a estes para quaisquer
efeitos, bem como não está sujeito às incidências de quaisquer
contribuições, tampouco, será computado para efeitos de
quaisquer vantagens que o servidor perceba ou venha a
perceber.
b) Auxílio – transporte (lei municipal):
LEI Nº 4.170 DE 02 DE JUNHO DE 2004
Art. 1º Fica instituído em substituição ao Vale Transporte, o
Auxílio-Transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória,
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal e intermunicipal dos servidores municipais, nos
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e
vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos
em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada
de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou
especiais.
§ 1º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este
artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à
pensão dos servidores, para qualquer fim ou efeito.
c) Salário – família (lei federal):
LEI Nº 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963.
Art. 9º. As quotas do salário-família não se incorporarão,
para nenhum efeito, ao salário ou remuneração devidos aos
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empregados.
d) PASEP (lei complementar):
LEI COMPLEMENTAR Nº 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970
Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração
do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e
cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1º - Os depósitos a que se refere este artigo não estão sujeitos
a imposto de renda ou contribuição previdenciária, nem se
incorporam, para qualquer fim, à remuneração do cargo,
função ou emprego.
Não vislumbro outro entendimento que não seja o da impossibilidade
de considerar tais valores como integrantes da remuneração dos
servidores ativos, inativos e pensionistas. Nesse ponto, a legislação
em vigor é clara e direta, deixando explícita a proibição de tais
incorporações.
Logo, a tese da defesa de igualar o conceito de total das
remunerações com o de folha de pagamento bruta não se sustenta
com as atuais previsões legais.
Entendo, assim, que a forma de cálculo da área técnica está
alinhada com as normas vigentes.
Dessa forma, fica evidenciado o excedente no montante de R$
150.333,66 (cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e
sessenta e seis centavos) nos gastos administrativos.
Nota-se no quadro ajustado de gastos administrativos,
confeccionado após a apresentação de defesa na ICC 219/2014
(fl. 316) e amparado pelo Demonstrativo da Despesa por Função
e Subfunção (fl. 153), que a administração desembolsou valores
significativos com serviços de terceiros e consultoria.
Além disso, outro item que chama atenção os gastos registrados na
conta contábil “equipamentos e material permanente”, que também
tem em seu montante soma superior ao total excedente de gastos
administrativos.
Mesmo sem adentrar na seara da discricionariedade do gestor é
possível afirmar que existiam alternativas para evitar o excesso
de gastos, tendo em vista que os exemplos apresentados não
se configuram em dispêndios obrigatórios, diferentes daqueles
pagamentos de remunerações ou direitos trabalhistas.
Logo, o gasto excessivo é fruto da gestão do próprio IPAS no
exercício em análise e não de condições externas ou de decisões
alheias à vontade do gestor, devendo haver o ressarcimento do
montante excedente como forma de resguardar o interesse dos
segurados.
Caberá ao Poder Executivo do município a assunção da reparação
aos cofres do IPAS Vila Velha do excedente de R$ 150.333,66 (cento
e cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis
centavos) com gastos de administração, em virtude de ser o Instituto
uma autarquia municipal e assim ser obrigação do respectivo Poder
Público assumir despesas relativas à sua manutenção.
Mantenho a irregularidade, tendo em vista que ante as
exposições feitas, constata-se que o agente público não logrou
êxito em suas justificativas, não conseguindo apresentar elementos
suficientes para que outro entendimento pudesse ser construído.
III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES), profiro o seguinte VOTO, concordando com o
teor da Instrução Técnica Conclusiva ITC 520/2015 e do Parecer
PPJC 3203/2015:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre
os Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei
4.320/1964; e
art. 105, inciso II, da Resolução TCEES 182/2002.
3.1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105
da Lei 4.320/1964.
3.1.3.Descumprimento do limite legal dos gastos com a
administração do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988, art.
1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS
nº 402/2008; e arts. 101 e 109 da Resolução TC 182/2002
(RITCEES).
II - Sejam julgadas IRREGULARES as contas do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha, sob
a responsabilidade da senhora Gisela Vivacqua Belotti (diretora
presidente) relativas ao exercício de 2012, nos termos do art. 84,
inciso III da Lei Complementar 621/2012 e nos termos do art. 87
do mesmo diploma legal.
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III – Voto, ainda, pela aplicação de multa individual a Sra Gisela
Vivacqua Belotti, no valor correspondente a 1.000 (um mil)
VRTE’s, tendo em vista as irregularidades mantidas, dosada na
forma dos artigos 62 e 96, inciso I e II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 e art. 166, inciso I, da Resolução TC 182/2002,
por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente
à época dos fatos;
IV – Seja encaminhado ao Executivo Municipal, a seguinte
DETERMINAÇÃO, que deverá ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
Viabilize e providencie, o ressarcimento do valor excedente
com a taxa de administração no valor de R$ 150.333,66 (cento
e cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis
centavos), equivalentes a 66.551,71 VRTE’s (sessenta e seis mil,
quinhentas e cinquenta e um virgula setenta e um VRTE’s) ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila
Velha, tendo em vista que a unidade gestora do RPPS, estabelecida
sob a forma de autarquia, integra a estrutura administrativa do
ente federativo, razão pela qual constitui obrigação do respectivo
Poder Público assumir despesas relativas à sua manutenção, nos
termos da Lei 4.320/64.
Que nas próximas prestações de contas, informe em notas
explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro,
demonstre somente as receitas e as despesas orçamentárias,
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente
do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e 103 da Lei 4320/1964 e
seu Anexo 13.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2630/2013,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila
Velha, sob a responsabilidade da Sra. Gisela Vivacqua Belotti,
referente ao exercício de 2012, nos termos do art. 84, inciso III,
da Lei Complementar nº 621/2012 e nos termos do art. 87 do
mesmo diploma legal, tendo em vista a manutenção das seguintes
irregularidades:
1.1. Divergência no saldo da conta “Restos a Pagar”, entre os
Anexos 13,14, 15 e 17; e Balancete de Verificação.
Base normativa: Art. 85, 101, 103, 104 e 105 da Lei 4.320/1964; e
art. 105, inciso II, da Resolução TCEES 182/2002.
1.2. Acúmulo de saldo nas contas da Dívida Flutuante.
Base normativa: Arts. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105 da
Lei 4.320/1964.
1.3. Descumprimento do limite legal dos gastos com a administração
do RPPS.
Base normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988, art. 1º, III,
e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº 402/2008;
e arts. 101 e 109 da Resolução TC 182/2002 (RITCEES).
2. Aplicar multa individual a Sra. Gisela Vivacqua Belotti, no
valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE’s, tendo em vista
as irregularidades mantidas, dosada na forma dos artigos 62 e 96,
inciso I e II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e art. 166,
inciso I, da Resolução TC 182/2002, por se tratar de pretensão
punitiva e ser esta a legislação vigente à época dos fatos;
3. Determinar ao Executivo Municipal que:
3.1. Viabilize e providencie, o ressarcimento do valor excedente
com a taxa de administração no valor de R$ 150.333,66 (cento
e cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis
centavos), equivalentes a 66.551,71 VRTE’s (sessenta e seis mil,
quinhentas e cinquenta e um virgula setenta e um VRTE’s) ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Vila
Velha, tendo em vista que a unidade gestora do RPPS, estabelecida
sob a forma de autarquia, integra a estrutura administrativa do
ente federativo, razão pela qual constitui obrigação do respectivo
Poder Público assumir despesas relativas à sua manutenção, nos
termos da Lei 4.320/64;
3.2. Nas próximas prestações de contas, informe em notas
explicativas as providências adotadas para que o Balanço Financeiro,
demonstre somente as receitas e as despesas orçamentárias,
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente
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do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte; conforme dispõe os arts. 85 e 103 da Lei 4320/1964 e
seu Anexo 13.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1123/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6476/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
DENUNCIANTE - ANDREIA FONSECA CARDOSO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VITÓRIA – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado pela cidadã, Srª Andreia Fonseca
Cardoso, acolhido neste Tribunal como Denúncia, na forma do art.
176, § 1º do RITCEES, dando conta de supostas irregularidades
relacionadas à implantação, custos de execução e finalidade do
projeto “Fiscaliza Vitória”, levado a termo em 2013 pela Câmara
Municipal de Vitória (fls. 01/14).
Encaminhado o expediente a minha apreciação, determinei sua
análise e instrução pela área técnica (fls. 246).
Após análise e instrução, a 4ª SCE se manifestou por intermédio
da MTP 492/2015 (fls. 248/251), propondo pelo não
conhecimento da denúncia por não preencher os requisitos legais
de admissibilidade, sugerindo ao final pelo arquivamento do
feito, com fundamento no § 2º do art. 99 c/c § 1º do art. 94 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas emitiu o Parecer – PPJC
3631/2015 (fls. 255), manifestando-se em consonância com a
MTP nº 492/2015.
É o relatório. Segue o voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, de fato, não vislumbro os elementos para
conhecimento da denúncia em questão, elencados no art. 94 da Lei
Complementar n. 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, reproduzidos
na Resolução TC n. 261/2013, em seu artigo 177, especialmente,
quanto à ausência da qualificação e o endereço da denunciante,
em desobediência ao que dispõem os incisos IV e V do art. 94
supracitado.
Ademais, cabe ressaltar que não há evidenciado o indicativo de
irregularidade propriamente dito, posto que não cabe a essa Corte,
se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Gestor ao
exercer a escolha do modo de gestão da atividade fim do Legislativo
Municipal de Vitória, pois como bem asseverado pela área técnica
“encontram-se expostos, tão somente, argumentos contrários à
conveniência e oportunidade do gestor da Câmara Municipal
de Vitória em implementar projeto que visa o incremento da
fiscalização exercida pelo legislativo municipal”.
Neste contexto, entendo por corroborar os termos da manifestação
da área técnica, por não se verificar a existência de indícios de
irregularidade que justifiquem o prosseguimento do feito,
notadamente, porque a escolha do modus operandi do Legislativo
Municipal no exercício de sua função fiscalizadora, em razão de seu
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poder discricionário, não deve ser matéria incluída em nosso campo
de atuação.
Deste modo, entendo que o caso concreto abarca hipótese de
gestão de recursos públicos não sujeitos à fiscalização do Tribunal
de Contas, em dissonância ao que dispõe o art. 93 da LC 621/12,
in verbis:
“Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato
poderá denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade de
atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à
fiscalização do Tribunal de Contas”. (grifei)
Deste modo, entendo pelo não conhecimento da denúncia,
diante da constatação de que esta não preenche os requisitos
legais contidos na Lei Complementar 621/2012 para a sua
admissibilidade.
Neste sentido, voto pela extinção do feito, sem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC, legislação aplicada
subsidiariamente neste Tribunal, e por consequência, proponho
que este Colegiado adote a deliberação de ARQUIVAMENTO do
procedimento.
III – CONCLUSÃO:
Pelos motivos acima explicitados, ante a prerrogativa que me é
conferida pelo artigo 177, § 2º, do RITCEES, bem como pelo art.
94 § 2º da LC 621/12, VOTO, acompanhando a posição sustentada
pela área técnica e pelo MPEC, no sentido de NÃO CONHECER da
presente Denúncia, tendo em vista a ausência dos requisitos de
admissibilidade dispostos nos inciso IV e V do art. 94 da nossa Lei
Orgânica, bem como pelo art. 93 deste mesmo dispositivo legal.
Dê-se ciência do teor desta Decisão a interessada.
Após os trâmites legais, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6476/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer
a presente Denúncia em face da Câmara Municipal de Vitoria,
ante a ausência de requisitos de admissibilidade dispostos nos
incisos IV e V art 94 da Lei 621/2013, incisos I, II, III e § 1° da
Lei Complementar nº 621/2012, arquivando-se os presentes
autos conforme art 176 § 3°, inc I c/c art 186 da Resolução TC
261/2013, bem como pelo art 93 do mesmo dispositivo legal, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO 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-1124/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3844/2015
JURISDICIONADO - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A.
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
DENUNCIANTE - EMPRESA DE CONCURSOS RIO DE JANEIRO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO BANESTES – NÃO
CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
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FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Representação formulada pela EMPRESA DE
CONCURSOS RIO DE JANEIRO – Processos Seletivos Ltda., em
face de possíveis irregularidades no Pregão Presencial PR93/2014,
realizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A.
Após análise da peça inaugural e os documentos apresentados,
constatei que os requisitos de admissibilidade de que trata o art.
94, I, II e III, da LC621/2012 não se encontram presentes, pois a
redação da Representação não é clara, impossibilitando a análise da
controvérsia e do indício de irregularidade. Ademais, a narrativa dos
fatos é confusa, de forma que não é possível analisar a demanda.
O feito foi encaminhado à 9ª Secretaria de Controle Externo para
análise e instrução, que opinou por meio de Manifestação Técnica
Preliminar Nº MTP 423/2015 (fls. 18/20) pelo não conhecimento da
presente Representação, pelos seguintes fundamentos (fls. 5/13):
“[...]
Considerando que a presente representação não atende aos
requisitos de admissibilidade dispostos no art. 94, incs. I, II e III,
c/c art. 99, § 2º, da Lei Complementar TC 621/2012, sugerimos ao
Relator o não conhecimento da representação, promovendo o seu
arquivamento.
Opinou o Ministério Público Especial de Contas, PPJC 3378/2015, fls.
24, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, no mesmo sentido da área técnica.
CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
acompanhando integralmente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO da Representação, em virtude do não
atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade dispostos
no art. 94, incisos I, II, III e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
com o consequente arquivamento dos autos, conforme art. 176,
§3º, inc. I c/c art. 186 da Resolução TC 261/20134.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3844/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação em face do Banestes, ante a ausência de
requisitos mínimos de admissibilidade dispostos no art 94, incisos
I, II, III e § 1° da Lei Complementar nº 621/2012, arquivandose os presentes autos conforme art 176 § 3°, inc I c/c art 186
da Resolução TC 261/2013, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio
Almeida Pimentel, 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, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO 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-1167/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6238/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - WALACE NASCIMENTO VALENTE
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 447/2015 (fls.
22), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Vitória apresentou a Prestação de Contas
Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu
o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6238/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1168/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6239/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE
VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - ZACARIAS CARRARETO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Obras de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 414/2015 (fls.
25), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de Obras
de Vitória apresentou a Prestação de Contas Bimestral do 1º
Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento
dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou
pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6239/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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
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Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1169/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6242/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,
TRÂNSITO E INFRAESTRUTUTURA URABANA DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 449/2015 (fls.
17), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória apresentou a
Prestação de Contas Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda
do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado
pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Heron
Carlos Gomes de Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos
autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6242/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1170/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6244/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - SÉRGIO DE SÁ FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 449/2015 (fls.
17), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória apresentou a
Prestação de Contas Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda
do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado
pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Heron
Carlos Gomes de Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos
autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6244/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1171/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6247/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - BIANCA ASSIS RIBEIRO DE SOUZA LOUREIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 412/2015 (fls.
17), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica de Vitória apresentou a Prestação de Contas
Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu
o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente

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

Página 34
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6247/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1172/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6249/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,
TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - MARCOS MARINHO DELMAESTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Ação Social de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 431/2015 (fls.
26), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de Ação
Social de Vitória apresentou a Prestação de Contas Bimestral do 1º
Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento
dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de Oliveira que pugnou
pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6249/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1173/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6250/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
URBANA DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - FRONZIO CALHEIRA MOTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 429/2015 (fls.
24), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Segurança Urbana de Vitória apresentou a Prestação de Contas
Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu
o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6250/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1174/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6251/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - MAXIMIANO FEITOSA DA MATA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 430/2015 (fls.
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21), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Vitória apresentou a Prestação de Contas
Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu
o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6251/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de agosto
de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo a vista o saneamento
da omissão, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1175/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6255/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - DAVI DINIZ DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de
Administração de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 413/2015 (fls.
16), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de
Administração de Vitória apresentou a Prestação de Contas
Bimestral do 1º Bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu
o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Heron Carlos Gomes de
Oliveira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6255/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício da Presidência,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro
convocado João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério Público
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Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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-1177/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6925/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO
- REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITÓRIA - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Representação protocolizada em 01/07/2015,
pelo Exmo. Deputado Estadual Enivaldo Euzébio dos Anjos,
em face da Prefeitura Municipal de Vitória, noticiando possíveis
irregularidades nos procedimentos licitatórios de contratação de
exploração de serviço de parquímetro no município de Vitória.
Após análise da peça inaugural e dos documentos apresentados,
constatei que os requisitos de admissibilidade de que trata o art.
94, II, III e § 1.º da LC621/2012 não se encontram presentes,
pois não foram anexadas aos autos, pelo representante,
quaisquer informações mais detalhadas sobre o fato, a autoria,
as circunstâncias e os elementos de convicção, não estando
acompanhada, igualmente, de qualquer indício de prova.
O feito foi encaminhado à 4ª Secretaria de Controle Externo para
análise e instrução, que opinou por meio de Manifestação Técnica
(fls. 7/12) pelo não conhecimento da presente Representação,
pelos seguintes fundamentos (fls. 11):
“[...]
Neste contexto, submeto à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
Não conhecer da presente Representação, ante o não
atendimento aos requisitos de admissibilidade dispostos no art. 94
da Lei Complementar n. 621/2012, reproduzidos no artigo 177 da
Resolução TC n. 261/2013 –Regimento Interno do TCEES;
Arquivar o presente processo, como consequência lógica do não
conhecimento da Representação por ele abarcada; e
Informar, ao Representante acerca da decisão tomada.
Opinou o Ministério Público Especial de Contas, através do PPJC
4077/2015, fls. 15/16, da lavra do Procurador Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, no mesmo sentido da área técnica.
CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
acompanhando integralmente o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO da Representação, em virtude do não
atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade dispostos
no art. 94, incisos, II, III e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012,
com o consequente arquivamento dos autos, conforme art. 176,
§3º, inc. I, c/c art. 177 e art. 186 da Resolução TC 261/20134.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão e, após as
formalidades legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6925015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer
a presente Representação em face da Prefeitura Municipal
de Vitória, ante a ausência de requisitos de admissibilidade,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores
Conselheiros, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, no exercício
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da Presidência, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto,
José Antônio Almeida Pimentel e o Conselheiro convocado João Luiz
Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luiz Henrique Anastácio da
Silva, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIZ HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-899/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7/2008 (APENSO: TC-2491/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - DENÚNCIA – EXERCÍCIO DE 2007
DENUNCIANTES- PROFESSORES MUNICIPAIS DE LINHARES
RESPONSÁVEIS - JOSÉ CARLOS ELIAS E MARIA DE LOURDES
FRANCO ALVES
ADVOGADOS
- LEONARDO ALVES PIMENTA (OAB-ES Nº
14.318) E GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB- ES Nº 5.879)
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LINHARES – 1) PROCEDÊNCIA PARCIAL – REJEITAR
RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - 2) ACOLHER RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS DO ITEM 1.1 – 3) NOTIFICAR
RESPONSÁVEIS PARA RESTITUIÇÃO ÀS CONTAS BANCÁRIAS
DO FUNDEB – PRAZO: FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I- RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre denúncia apresentada por um
Grupo de Professores Municipais de Linhares, em face de indícios
de desvios na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), no exercício de 2007, sob a
responsabilidade do senhor José Carlos Elias – ex-Prefeito Municipal
– e da senhora Maria de Lourdes Franco Alves – ex-Secretária
Municipal de Educação e Cultura de Linhares.
Em virtude de terem sido registrados procedimentos considerados
irregulares no Relatório de Auditoria Especial nº 006/2010, foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 688/2010 (fls. 1181/1201),
sugerindo a citação do ex-Prefeito Municipal para que o mesmo
encaminhasse os esclarecimentos e as justificativas cabíveis. O
Ordenador de Despesas foi, então, regularmente citado (fls. 1214),
tendo apresentado sua defesa tempestivamente em 06/10/2010
(fls. 1218-1241).
Retornaram, então, os autos à área técnica, que, acolhendo
manifestação preliminar do ex-Prefeito Municipal, sugeriu a citação
da ex-Secretária Municipal de Educação e Cultura (fls. 12451246). A Ordenadora de Despesas foi, então, regularmente citada
(fls. 1259), tendo apresentado sua defesa tempestivamente em
18/02/2011 (fls. 1265-1300).
Foram, posteriormente, os autos enviados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva, que analisou exclusivamente as irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial nº 688/2010 e as
respectivas alegações dos Ordenadores de Despesas, por meio da
ITC 3980/2012, às fls. 1324/1346.
Seguindo-se o trâmite regimental, foram enviados os autos ao
ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas que
lançou seu parecer à fl. 1370.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises conclusivas – NEC analisou
os seguintes indícios de irregularidade, registradas no Relatório de
Auditoria Especial RAE 006/2010:
1.1 – Criação do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB Fora do Prazo Legal
Infringência: artigo 34 da Lei Federal nº 11.494/2007.
1.2 – Contratação de Professores Não Aprovados em
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Processo Seletivo
Infringências:
caput do artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da impessoalidade)
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo
(princípio da impessoalidade)
1.3 – Desvio de Função de Professores da Rede Pública
Municipal de Linhares, Lotados em Curso de Ensino Superior
à Distância Pagos com Recursos do FUNDEB
Infringências:
§ 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil
inciso I do artigo 23 da Lei Federal nº 11.494/2007 c/c inciso VI do
artigo 71 da Lei Federal nº 9.394/1996.
1.4 – Professores Pagos com Recursos do Ensino Fundamental
Atuando no Projeto Pré-Vestibular “Universidade Para
Todos”
Infringências:
§ 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil
inciso I do artigo 23 da Lei Federal nº 11.494/2007 c/c inciso VI do
artigo 71 da Lei Federal nº 9.394/1996.
1.5 – Remuneração Paga Indevidamente com Recursos da
Educação Básica
Infringências:
§ 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil
inciso I do artigo 23 da Lei Federal nº 11.494/2007 c/c inciso VI do
artigo 71 da Lei Federal nº 9.394/1996.
1.5.1 – Servidores Lotados no CREAD/UAB
1.5.2 – Professores do CEFETES
1.5.3 – Assessores Técnicos-Parlamentares
No que respeita ao item 1.1, verifica-se que consultando o razão
bancário das contas da Educação do Município de Linhares e de
acordo com o que estabelece o artigo 44 da Lei nº 11.494/2007, o
FUNDEB começou a vigorar em 1º de março de 2007. Dessa forma,
o prazo para criação do Conselho, conforme estabelecido pela Lei
nº 11.494/2007, expirou em maio daquele ano. No entanto, de
acordo com a Lei Municipal nº 2.712/2007, a criação do Conselho
só ocorreu em 28 de agosto de 2007, portanto, fora do prazo legal
de sessenta dias.
Analisando as justificativas trazidas pelos responsáveis, o NEC
asseverou que:
Preliminarmente, cumpre registrar que a Lei Federal nº 11.494/2007
teve sua vigência iniciada na data de sua publicação, ou seja, em
21/06/2007, nos termos de seu artigo 49: “Esta Lei entra em vigor na
data da sua publicação”. Assim, o prazo para instituição do Conselho
venceu em 21/08/2007, tendo a Lei Municipal nº 2.712/2007
sido publicada em 28/08/2007, motivo pelo qual não podemos
considerar um atraso de sete dias como relevante e prejudicial ao
desenvolvimento das atividades de acompanhamento e controle
social exercidas pelo Conselho. Diante do exposto, sugerimos sejam
afastadas as irregularidades apontadas, considerando regulares os
procedimentos analisados.
Com base em tais fundamentos, tem-se por afastada a
irregularidade apontada no item 1.1.
,
Com relação ao item 1.2, constata-se que a Prefeitura Municipal de
Linhares realizou processo seletivo para admissão de professores
em regime de designação temporária, conforme Portaria SEMEC
nº 25/2006 de 24/11/2006, sendo aprovados 550 candidatos
habilitados e 118 cursando licenciatura, num total de 668. A
Equipe de Auditoria analisou todos os decretos de contratação e
exoneração de professores MAE 1 no exercício de 2007. Verificouse que foram contratados 526 professores enquanto 56 foram
exonerados. Destes, 452 constavam da relação de aprovados no
Processo Seletivo, enquanto que 74 não, embora ainda houvesse
candidatos aprovados aguardando contratação. Considerando
que não foram identificadas no Estatuto do Magistério Público do
Município de Linhares, nem no Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Linhares, referências à forma de contratação
temporária, e que o processo seletivo é o único caminho que
atende ao princípio da impessoalidade previsto nos artigos 32
da Constituição Estadual e 37 da Constituição Federal, a equipe
de auditoria apontou irregularidade na contratação de servidores
temporários sem processo seletivo.
Analisando as justificativas dos responsáveis, a área técnica
informou que:
Primeiramente, precisamos ressaltar que não constitui fator
atenuante à realização de processo seletivo para nomeação de
servidores em regime de designação temporária se a Administração
Municipal não fez uso adequado do mesmo.
Com relação à alegação do ex-Prefeito sobre escolha entre dois
princípios administrativos (continuidade do serviço público e
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realização de processo seletivo), discordamos das justificativas
apresentadas, pois a Prefeitura Municipal realizou processo seletivo
para contratação dos professores; o problema foi não utilizar a lista
classificatória para efetivação das contratações, havendo preterição
de participantes classificados em proveito de não participantes.
Segundo, apesar da alegação de não ter havido preterição da
ordem classificatória e da matéria elogiosa do SISPML trazida pela
ex-Secretária, esta não apontou a classificação de nenhum dos
servidores relacionados pela equipe de auditoria.
Após reanálise da lista classificatória apresentada pela Prefeitura
Municipal, constatamos que apenas sete dos 74 servidores
contratados listados pela equipe de auditoria constavam entre os
aprovados no processo seletivo simplificado.
Diante do exposto, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, considerando irregulares os procedimentos analisados,
sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal,
e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária Municipal de
Educação e Cultura de Linhares.
No que respeita ao item 1.3,constatou a equipe técnica que a
Universidade Federal do Espírito Santo está inserida no Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa do Ministério da
Educação de cursos superiores à distância. E, para dar suporte
ao programa, a Administração Central da UFES criou o NEAD
(Núcleo de Educação Aberta e a Distância) sediado no Campus de
Goiabeiras, em Vitória. Interligados ao núcleo, funcionam treze
CREADs (Centros Regionais de Educação Aberta e a Distância), além
de 21 polos (Centros Municipais de Educação Aberta e a Distância),
interligando todos os municípios capixabas. Linhares funciona
como um desses centros e polos, abrangendo os municípios de
Sooretama, Rio Bananal e João Neiva.
Analisando Atestados de Frequência, a Equipe de Auditoria
identificou professores da rede pública municipal de Linhares que
exerceram, ao longo de 2007, exclusivamente, suas atividades no
CREAD/UAB de Linhares. Com as folhas de pagamento, verificouse que esses professores, atuando no ensino superior, receberam
seus vencimentos nos centros de custo reservados para o ensino
fundamental: 110 (até o mês de abril), 131- FUNDEB – PEDAGÓGICO
(de maio em diante).
Analisando as justificativas apresentadas pelos responsáveis,
concluiu a área técnica que:
Primeiramente, cumpre esclarecer que os ressarcimentos
solicitados não alcançam a pessoa do ex-Prefeito Municipal, nem
dos servidores relacionados, considerando tratarem-se de despesas
revestidas de finalidade pública.
Mas, por não enquadrarem-se nos parâmetros legais para custeio
pela Municipalidade com recursos vinculados da Educação, nos
termos do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/1996, entendemos ser
passíveis o custeio das despesas analisadas somente com recursos
ordinários e não vinculados.
Quanto aos questionamentos levantados pela ex-Secretária, cumpre
ressaltar que independentemente dos pagamentos terem ocorrido
no exercício de 2006, houve o reconhecimento do pagamento,
motivo pelo qual não acatamos a redução dos valores apontados
pela equipe de auditoria. Quanto ao estorno dos valores, apesar de
apontar a juntada de documentação comprobatória, constatamos
não haver qualquer documentação nesse sentido, motivo pelo
qual concluímos pela necessidade de ressarcimento do montante
apontado às contas bancárias do FUNDEB.
Diante do exposto, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, considerando irregulares os procedimentos analisados,
sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal,
e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária Municipal de
Educação e Cultura de Linhares, devendo ainda ser realizado
o ressarcimento do montante de R$ 43.367,16 às contas
bancárias do FUNDEB pelo atual Prefeito Municipal de Linhares, com
recursos ordinários e não vinculados do erário municipal.
Com relação ao item 1.4, considerando a amostra selecionada pela
equipe de auditoria, identificaram-se os servidores que tiveram
extensão de carga horária aprovada por meio de Portarias da
Prefeitura Municipal de Linhares. Desses servidores, constatou-se
que 2 (dois) estavam lotados no Projeto “Universidade para Todos”,
um Convênio firmado entre a Universidade Federal do Espírito Santo
e a Prefeitura Municipal de Linhares para a realização de “cursinho
pré-vestibular”, que funcionou na EPSG “Marília de Rezende
Scarton Coutinho”. Analisando Atestados de Frequência e Ofícios
de Encaminhamento e de Solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, constatou-se que foram contratados temporariamente
dezesseis professores MAE3 para exercerem suas funções no
Projeto “Universidade para todos”. Com as folhas de pagamento,
identificou-se que o pagamento desses professores ocorreu dentro
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dos centros de custos do ensino fundamental.
Analisando-se as justificativas trazidas pelos responsáveis concluiu
a área técnica por:
Primeiramente, cumpre esclarecer que os ressarcimentos
solicitados não alcançam a pessoa do ex-Prefeito Municipal, nem
dos servidores relacionados, considerando tratarem-se de despesas
revestidas de finalidade pública.
Mas, por não enquadrarem-se nos parâmetros legais para custeio
pela Municipalidade com recursos vinculados da Educação, nos
termos do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/1996, entendemos ser
passíveis o custeio das despesas analisadas somente com recursos
ordinários e não vinculados.
Quanto aos questionamentos levantados pela ex-Secretária,
constatamos que os cálculos realizados pela equipe alcançaram
somente até o mês de Outubro/2007, motivo pelo qual não acatamos
a redução dos valores apontados pela equipe de auditoria.
Quanto ao estorno dos valores, apesar de apontar a juntada de
documentação comprobatória, constatamos não haver qualquer
documentação nesse sentido, motivo pelo qual concluímos pela
necessidade de ressarcimento do montante apontado às contas
bancárias do FUNDEB.
Diante do exposto, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, considerando irregulares os procedimentos analisados,
sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito
Municipal, e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária
Municipal de Educação e Cultura de Linhares, devendo ser realizado
o ressarcimento do montante de R$ 152.334,64 às contas
bancárias do FUNDEB pelo atual Prefeito Municipal de Linhares, com
recursos ordinários e não vinculados do erário municipal.
No que tange ao item 1.5, contatou-se que em análise ao razão
bancário e à listagem de pagamentos, janeiro a dezembro de
2007, das contas 12.230.934 (BANESTES – FUNDEB 60%) e 036-9
(Caixa Econômica Federal – FUNDEB 40%), não foram identificados
pagamentos que não pudessem ser custeados com recursos do
FUNDEB.
No entanto, em análise às folhas de pagamento, contratos de serviço
(professores CEFETES), atestados de frequência (servidores lotados
no ensino superior à distância e professores do projeto “Universidade
para todos”), tendo por base a amostra selecionada pela equipe de
auditoria, foram encontradas, além, dos casos citados nos itens
1.3 e 1.4 da Instrução Técnica, as seguintes remunerações pagas
indevidamente com recursos do ensino fundamental:
1.5.1 – Servidores Lotados no CREAD/UAB
1.5.2 – Professores do CEFETES
1.5.3 – Assessores Técnicos-Parlamentares
Com relação ao item 1.5.1, constatou-se que Além dos professores
citados no item 1.3, também foram encontrados, nos Atestados de
Frequência, servidores administrativos da rede pública municipal
de Linhares que exerceram, ao longo de 2007, suas atividades
exclusivamente no CREAD/ UAB de Linhares. Com as folhas de
pagamento, constatou-se que esses servidores, atuando no
ensino superior, receberam seus vencimentos nos centros de custo
reservados para o ensino fundamental: 110 (até o mês de abril),
130 – FUNDEB – Administrativo (de maio em diante).
Analisando as justificativas dos responsáveis, concluiu a área
técnica, com relação a este subitem que:
Primeiramente, cumpre esclarecer que os ressarcimentos
solicitados não alcançam a pessoa do ex-Prefeito Municipal, nem
dos servidores relacionados, considerando tratarem-se de despesas
revestidas de finalidade pública.
Mas, por não enquadrarem-se nos parâmetros legais para custeio
pela Municipalidade com recursos vinculados da Educação, nos
termos do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/1996, entendemos ser
passíveis o custeio das despesas analisadas somente com recursos
ordinários e não vinculados.
Quanto aos questionamentos levantados pela ex-Secretária,
constatamos que os cálculos realizados pela equipe alcançaram
somente até o mês de Outubro/2007, motivo pelo qual não acatamos
a redução dos valores apontados pela equipe de auditoria.
Quanto ao estorno dos valores, apesar de apontar a juntada de
documentação comprobatória, constatamos não haver qualquer
documentação nesse sentido, motivo pelo qual concluímos pela
necessidade de ressarcimento do montante apontado às contas
bancárias do FUNDEB.
Portanto, devem ser mantidas as irregularidades apontadas,
considerando irregulares os procedimentos analisados, sob a
responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal,
e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária Municipal
de Educação e Cultura de Linhares, devendo ser realizado o
ressarcimento do montante de R$ 40.634,95 às contas
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bancárias do FUNDEB pelo atual Prefeito Municipal de Linhares, com
recursos ordinários e não vinculados do erário municipal.
No que respeita ao item 1.5.2, constatou-se que em 20 de junho
de 2005, foi assinado um Protocolo de Intenções entre o Município
de Linhares e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo – CEFETES, com o objetivo de desenvolver um “Programa de
Qualificação Profissional”. Desde então, os professores do CEFETES
firmam contratos de prestação de serviços com o Município para
ministrar cursos que abrangem desde o nível básico de estudos,
até o nível de especialização, inicialmente, na área tecnológica.
Analisando as folhas de pagamento da SEMEC, exercício de 2007,
constatou-se que os professores do CEFETES foram remunerados
indevidamente nos centros de custo do ensino fundamental: 130
e 131.
Analisando as justificativas trazidas pelos responsáveis manifestouse a área técnica no sentido de que:
Primeiramente, cumpre esclarecer que os ressarcimentos
solicitados não alcançam a pessoa do ex-Prefeito Municipal, nem
dos servidores relacionados, considerando tratarem-se de despesas
revestidas de finalidade pública.
Mas, por não enquadrarem-se nos parâmetros legais para custeio
pela Municipalidade com recursos vinculados da Educação, nos
termos do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/1996, entendemos ser
passíveis o custeio das despesas analisadas somente com recursos
ordinários e não vinculados.
Quanto aos questionamentos levantados pela ex-Secretária,
constatamos que os cálculos realizados pela equipe alcançaram
somente até o mês de Outubro/2007, motivo pelo qual não acatamos
a redução dos valores apontados pela equipe de auditoria.
Quanto ao estorno dos valores, apesar de apontar a juntada de
documentação comprobatória, constatamos não haver qualquer
documentação nesse sentido, motivo pelo qual concluímos pela
necessidade de ressarcimento do montante apontado às contas
bancárias do FUNDEB.
Diante do exposto, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, considerando irregulares os procedimentos analisados,
sob responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal,
e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária Municipal
de Educação e Cultura de Linhares, devendo ser realizado o
ressarcimento do montante de R$ 166.696,64 às contas
bancárias do FUNDEB pelo gestor atual, com recursos ordinários e
não-vinculados do erário municipal.
No que se refere ao item 1.5.3, constatou-se que Com base na
amostra selecionada, foram identificados servidores que não fazem
parte do quadro do magistério, mas foram remunerados nos centros
de custo de custo do ensino fundamental: 110 e 130.
Analisando as justificativas dos responsáveis, manifestou-se a área
técnica nos seguintes termos:
Primeiramente, cumpre esclarecer que os ressarcimentos
solicitados não alcançam a pessoa do ex-Prefeito Municipal, nem
dos servidores relacionados, considerando tratarem-se de despesas
revestidas de finalidade pública.
Mas, por não enquadrarem-se nos parâmetros legais para custeio
pela Municipalidade com recursos vinculados da Educação, nos
termos do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394/1996, entendemos ser
passíveis o custeio das despesas analisadas somente com recursos
ordinários e não-vinculados.
Quanto aos questionamentos levantados pela ex-Secretária,
constatamos que os cálculos realizados pela equipe alcançaram
somente até o mês de Outubro/2007, motivo pelo qual não acatamos
a redução dos valores apontados pela equipe de auditoria.
Quanto ao estorno dos valores, apesar de apontar a juntada de
documentação comprobatória, constatamos não haver qualquer
documentação nesse sentido, motivo pelo qual concluímos pela
necessidade de ressarcimento do montante apontado às contas
bancárias do FUNDEB.
Diante do exposto, devem ser mantidas as irregularidades
apontadas, considerando irregulares os procedimentos analisados,
sob a responsabilidade do Sr. José Carlos Elias, ex-Prefeito
Municipal, e da Sr.ª Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária
Municipal de Educação e Cultura de Linhares, devendo ser realizado
o ressarcimento do montante de R$ 44.784,01 às contas
bancárias do FUNDEB pelo atual Prefeito Municipal de Linhares, com
recursos ordinários e não-vinculados do erário municipal.
Ao final, conclui o NEC com o seguinte opinamento:
Levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações
adotadas, conclui-se pela permanência das irregularidades descritas
nos seguintes itens, tal como disposto adiante:
2.1 - (item 1.2) Contratação de Professores não Aprovados
em Processo Seletivo
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Infringência: caput do artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da impessoalidade) c/c caput do
artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípio da
impessoalidade);
2.2 - (item 1.3) Desvio de Função de Professores da Rede
Pública Municipal de Linhares, Lotados em Curso de Ensino
Superior à Distância Pagos com Recursos do FUNDEB
Infringência: § 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil c/c inciso I do artigo 23 da Lei Federal
nº 11.494/2007 c/c inciso VI do artigo 71 da Lei Federal
nº 9.394/1996;
2.3 - (item 1.4) Professores Pagos com Recursos do
Ensino Fundamental Atuando no Projeto Pré-Vestibular
“Universidade Para Todos”
Infringência: § 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil c/c inciso I do artigo 23 da Lei Federal
nº 11.494/2007 c/c inciso VI do artigo 71 da Lei Federal
nº 9.394/1996;
2.4 - (item 1.5) Remuneração Paga Indevidamente com
Recursos da Educação Básica (Servidores Lotados no
CREAD/UAB, Professores do CEFETES e Assessores TécnicosParlamentares)
Infringência: § 2º do artigo 211 da Constituição da República
Federativa do Brasil c/c inciso I do artigo 23 da Lei Federal
nº 11.494/2007 c/c inciso VI do artigo 71 da Lei Federal
nº 9.394/1996.
Face ao exposto, opina-se pela PROCEDÊNCIA dos fatos
narrados nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 desta representação, de
responsabilidade do senhor José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal,
e da senhora Maria de Lourdes Franco Alves, ex-Secretária Municipal
de Educação e Cultura, na forma do artigo 84, inciso III, alínea “d”,
da Lei Complementar nº 621/2012.
Sugere-se que esta Corte determine a restituição do montante total
de R$ 447.817,40 (equivalentes a 255.399,45 VRTE) às contas
bancárias do FUNDEB, para que se recomponham os referidos
saldos, com recursos ordinários e não-vinculados do erário
municipal, pelo atual Prefeito Municipal de Linhares.
Outrossim, pugna-se para que sejam condenados os responsáveis
senhor José Carlos Elias, ex-Prefeito Municipal, e da senhora Maria
de Lourdes Franco Alves, ao pagamento de MULTA, a ser dosada em
conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso XXVI , c/c artigos 94
a 97 da Lei Complementar nº 32/1993.
Finalmente, seja dada CIÊNCIA aos denunciantes do teor da decisão
final a ser proferida.
O ilustre representante no ministério Público Especial de Contas,
por seu turno, encampou na totalidade o posicionamento da área
técnica conforme se depreende de seu parecer à fl. 1370.
II- DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando, in totum o opinamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos
seguintes termos:
1) pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA apresentada
diante da constatação das seguintes irregularidades praticadas
pelos responsáveis, JOSÉ CARLOS ELIAS – Prefeito Municipal e
MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES – Secretária Municipal de
Educação, a saber:
1.2 – Contratação de Professores Não Aprovados em
Processo Seletivo
1.3 – Desvio de Função de Professores da Rede Pública
Municipal de Linhares, Lotados em Curso de Ensino Superior
à Distância Pagos com Recursos do FUNDEB
1.4 – Professores Pagos com Recursos do Ensino Fundamental
Atuando no Projeto Pré-Vestibular “Universidade Para
Todos”
1.5 – Remuneração Paga Indevidamente com Recursos da
Educação Básica
1.5.1 – Servidores Lotados no CREAD/UAB
1.5.2 – Professores do CEFETES
1.5.3 – Assessores Técnicos-Parlamentares;
2) pelo ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
relacionadas ao item 1.1 da ITC 3980/2012, qual seja:
1.1 – Criação do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB Fora do Prazo Legal;
3) pela REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
apresentadas pelos responsáveis, em razão dos demais itens
relacionados na da Instrução Técnica Conclusiva (irregularidades
apontadas abaixo):
1.2 – Contratação de Professores Não Aprovados em
Processo Seletivo
1.3 – Desvio de Função de Professores da Rede Pública
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Municipal de Linhares, Lotados em Curso de Ensino Superior
à Distância Pagos com Recursos do FUNDEB
1.4 – Professores Pagos com Recursos do Ensino Fundamental
Atuando no Projeto Pré-Vestibular “Universidade Para
Todos”
1.5 – Remuneração Paga Indevidamente com Recursos da
Educação Básica
1.5.1 – Servidores Lotados no CREAD/UAB
1.5.2 – Professores do CEFETES
1.5.3 – Assessores Técnicos-Parlamentares;
4) pela notificação dos responsáveis para a restituição do
montante total de R$ 447.817,40 (equivalentes a 255.399,45
VRTE) às contas bancárias do FUNDEB, para que se recomponham
os referidos saldos, com recursos ordinários e não-vinculados
do erário municipal, pelo atual Prefeito Municipal de Linhares,
no prazo de até o fim do exercício financeiro de 2016 sob
pena de condenação em multa pecuniária, a ser dosada em
conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso XXVI , c/c artigos
94 a 97 da Lei Complementar nº 32/1993, cientificando-lhes que
desta decisão preliminar (art. 142, § 1° da LC 621/2012) não cabe
recurso nos termos do art. 398, I e III do RITCEES;
Cientifique-se o denunciante do teor do acórdão a ser proferido nos
termos do art. 307, §7º da Resolução nº261/2013;
Notifiquem-se os responsáveis, na forma do artigo 358, inciso III
da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de junho
de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar parcialmente procedente a presente Denúncia,
diante da constatação de irregularidades praticadas pelos
responsáveis José Carlos Elias, Prefeito Municipal, e Maria De
Lourdes Franco Alves, Secretária Municipal de Educação, rejeitando
as razões de justificativa dos mesmos em relação aos seguintes
itens da ITC 3980/2012:
a) Item 1.2 – Contratação de Professores Não Aprovados em
Processo Seletivo
b) Item 1.3 – Desvio de Função de Professores da Rede Pública
Municipal de Linhares, Lotados em Curso de Ensino Superior à
Distância Pagos com Recursos do FUNDEB
c) Item 1.4 – Professores Pagos com Recursos do Ensino
Fundamental Atuando no Projeto Pré-Vestibular “Universidade Para
Todos”
d) Item 1.5 – Remuneração Paga Indevidamente com Recursos da
Educação Básica
e) Item 1.5.1 – Servidores Lotados no CREAD/UAB
f) Item 1.5.2 – Professores do CEFETES
g) Item 1.5.3 – Assessores Técnicos-Parlamentares;
2. Acolher as razões de justificativa relacionadas ao item
1.1 da ITC 3980/2012, qual seja: 1.1 – Criação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Fora do Prazo Legal;
3. Notificar os responsáveis para a restituição do montante
total de R$ 447.817,40 (equivalentes a 255.399,45 VRTE)
às contas bancárias do FUNDEB, para que se recomponham os
referidos saldos, com recursos ordinários e não-vinculados do
erário municipal, pelo atual Prefeito Municipal de Linhares, no
prazo de até o fim do exercício financeiro de 2016 sob pena de
condenação em multa pecuniária, a ser dosada em conformidade
ao disposto no artigo 1º, inciso XXVI , c/c artigos 94 a 97 da Lei
Complementar nº 32/1993, cientificando-lhes que desta decisão
preliminar (art. 142, § 1° da LC 621/2012) não cabe recurso nos
termos do art. 398, I e III do Regimento Interno;
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os Senhores
Conselheiros, Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio
Manoel Nader Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, 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, 30 de junho 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 RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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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-1089/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4058/2005
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - CONSITA LTDA
RESPONSÁVEIS - HÉLDER IGNÁCIO SALOMÃO, JESUS ALVES
BEZERRA, DIONE MARIA SANTOS NOGUEIRA, JOSÉ LUIZ
SILVA COSTA, ABDIAS AGUSTINHO DE OLIVEIRA, VERÁ LÚCIA
RODRIGUES, MARCUS VENICIUS WYATT E EVA PIRES DUTRA
ADVOGADOS - VLADIMIR CUNHA BEZERRA (OAB/ES Nº. 13.713),
JERIZE TERCIANO ALMEIDA (OAB/ES Nº. 6.739), EDMILSON JOSÉ
TOMAZ (OAB/ES Nº. 6.856), JOÃO DE AMARAL FILHO (OAB/ES Nº.
8.818), ALBERTO FURTADO DE OLIVEIRA (OAB/ES Nº 252-A) E
MILA VALLADO FRAGA (OAB/ES Nº 3345-E).
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2005 - 1)
PROCEDÊNCIA - 2) DECRETAR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - 3) DETERMINAÇÕES - 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I- RELATÓRIO
Versam os presentes autos de determinação de Auditoria Especial
na Prefeitura Municipal de Cariacica, em face de possíveis
irregularidades, conforme denúncia formulada a esta Corte pela
empresa Consita Ltda., fls. 1-2, com anexos de fls. 3-106, no
processo licitatório da Concorrência Pública nº 003/2005, cujo
objeto é a execução de serviços de limpeza pública do Município,
no valor contratado de R$ 26.943.752,40 (vinte seis milhões,
novecentos quarenta e três mil, setecentos cinquenta e dois reais
e quarenta centavos).
Após análise do procedimento licitatório internamente no próprio
Tribunal de Contas foi elaborada a ITI 554/2008 (fls. 303/324),
opinando pela citação dos responsáveis ante os indícios de
irregularidades constatados. Com efeito, cabe ressaltar que não
foram identificados indícios de dano ao erário.
Em Decisão Preliminar TC 0305/2009 (fl. 342), o Conselheiro
Presidente determinou a citação dos responsáveis para apresentação
de justificativas, o que efetivamente ocorreu no mês de setembro
de 2009, conforme certidões acostadas às folhas 351/353, 356,
359 e 367 e no mês de outubro, conforme folha acostada à pagina
371.
Devidamente citados, apresentaram defesa às fls. 374 e ss.
Às folhas 478/541 encontra-se a Instrução de Engenharia Conclusiva
15/2015 elaborada pelo NEO.
Por fim, foram os autos enviados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas para instrução, que analisou as irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial nº 554/2008 e as respectivas
alegações dos responsáveis, por meio da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC 2410/2015, às fls. 542/547.
Seguindo-se o trâmite regimental, foram enviados os autos ao
ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas que
lançou seu parecer à fl. 550/552.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os autos, verifica-se ab initio (desde o inicio), que as
irregularidades constatadas na ITI 554/2008 estão prescritas, pois
tratam-se de irregularidades formais que não geraram dano
ao erário. Vejamos:
Falta de justificativas para as quantidades mínimas exigidas
para atestados de capacidade técnico-operacional.
Fundamentação Legal: Artigo 30, inciso II da Lei 8666/93.
Exigência para apresentação de atestados de capacidade
técnico-operacional de item irrelevante.
Fundamentação Legal: Artigo 30, inciso I da Lei 8666/93.
Comprovação Profissional por meio de assinatura de carteira
de trabalho.
Fundamentação Legal: Artigo 30, §1º, inciso I da Lei 8666/93.
Exigência exorbitante de Licença prévia ambiental.
Fundamentação Legal: Artigo 30, § 5º da Lei 8666/93.
Exigência de Termo de compromisso entre a Empresa
Licitante e o Proprietário do aterro sanitário.
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Fundamentação Legal: Artigo 30, § 6º da Lei 8666/93.
Exigência exorbitante de Licença prévia ambiental para
assegurar operação de transbordo.
Fundamentação Legal: Artigo 30, § 5º da Lei 8666/93.
Exigência de comprovante de quitação no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
Fundamentação Legal: artigo 30, inciso I da Lei 8.666/93.
Exigência de comprovante de registro no Conselho Regional
de Administração - CRA.
Fundamentação Legal: artigo 30, inciso I da Lei 8.666/93.
Visita Técnica Obrigatória.
Fundamentação Legal: art. 30, inciso III e art. 3º, § 1º, inciso I,
ambos da Lei 8666/93.
Inabilitação irregular de licitantes.
Fundamentação Legal: art. 3º, caput, da Lei 8666/93.
Nova convocação irregular.
Fundamentação Legal: art. 48 § 3º da Lei 8.666/93.
Nesse sentido, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, manifestou sobre o instituto da prescrição e suas
consequências jurídicas:
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil, podendo ser
conceituada como a perda da pretensão do direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205
e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por
tempo superior ao definido em lei, ocorre a extinção de pretender
reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna
inexigível, não podendo mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é
aquela ocorrida no curso do processo. Na doutrina de Arruda Alvim:
“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o
desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material
postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é
aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no
curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
se verifica a prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com
o andamento normal do processo não deve ocorrer prescrição,
que terá sido interrompida com a citação inicial; e igualmente
não é consumar-se decadência, cuja pretensão tenha sido
tempestivamente exercida.”
Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e
segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das
relações jurídicas, dando certa confiabilidade às partes integrantes
do processo.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n°
621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida
do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 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;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no
processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
(...).
É entendimento desta E. Corte de Contas que tal prazo se aplica
aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar,
como definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012,
Cons. Rel. João Luiz Cotta Lovatti (em substituição):
(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006, foi juntado
em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de mais de cinco anos do
fato, CONSIDERO PRESCRITA a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme disposto no art.
71, caput, § 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida
entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na
imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual e art. 71, § 5º
da lei Complementar nº 621/2012.
O prazo prescricional no processo de Denúncia, é contado da data
da ocorrência dos fatos, na forma do inciso II, § 2 do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012, onde observa-se que a última juntada
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de citação ocorreu em 14 de outubro de 2009 (fl. 371), portanto
antes de consumada a prescrição da pretensão punitiva, pois os
fatos apurados são do exercício de 2005, interrompendo-se a
contagem da prescrição, conforme art. 71, §4º, I da LC 621/2012.
Com efeito, após a interrupção o prazo para ocorrência da prescrição
recomeça do início, ou seja, no dia seguinte após sua interrupção,
que seria dia 15 de outubro de 2009.
Verificamos que em 11 de maio de 2015 foi encaminhado a este
gabinete o referido processo com a prescrição da pretensão punitiva
já consumada desde o dia 15 de outubro de 2014 .
Aponta-se que no bojo do presente processo, não foi imputado aos
responsáveis qualquer dano ao erário. Logo, todas as irregularidades
apontadas são passíveis de prescrição, por não incorrer na previsão
constante no § 5º do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012.
Assim, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao se
constatar a inércia por parte da Corte de Contas por um prazo
superior ao prescricional, pode-se afirmar que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas,
aludida no artigo 71 da Lei Orgânica do TCE/ES, em todas as
irregularidades apontadas.
Logo diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, torna-se dispensável a análise das teses de
defesa apresentadas, acerca das possíveis irregularidades
apontadas na ITI 554/2008, em razão do afastamento, pelo
reconhecimento da prescrição, da possibilidade de aplicação
de sanção pecuniária.
Portanto, deve ser reconhecida a prescrição relativa à aplicação
da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados na ITI
554/2008 eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída
constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se no decorrer
do exercício de 2014, a teor do disposto no inciso II do § 2º do
art. 71 da LC 621/2012.
Ao final, conclui o NEC com o seguinte opinamento:
3. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre Denúncia, referente ao exercício de 2005, do
Município de Cariacica, chegou-se ao entendimento de que todos
os indícios de irregularidade apontados referem-se a infringências
de natureza meramente formal, sem imputação de dano, das quais
não decorre a obrigação de ressarcimento, nos quais a aplicação da
pena de multa, por sinal a única aplicável à espécie, encontra-se
extinta pelo advento da prescrição.
3.2
Assim sendo, diante do preceituado no artigo 79, inciso III,
da Res. TC 182/02 (RITCEES), conclui-se opinando no sentido de
que seja reconhecida e declarada pelo Plenário deste Egrégio
Tribunal a prescrição da pretensão punitiva relativamente às
supostas irregularidades indigitadas na Instrução Técnica Inicial ITI
554/2008, julgando extinto o presente processo com solução
de mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente à espécie conforme disposto no
art. 70 da LC 621/2012.
3.3 Sugere-se, ainda, que seja dada ciência ao Denunciante do
Acórdão a ser proferido.
O ilustre representante no ministério Público Especial de Contas,
Excelentíssimo Sr. Dr. Luciano Vieira, encampou na totalidade o
posicionamento da área técnica e pela expedição de determinações
ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Cariacica, conforme
se depreende de seu parecer à fls. 550/552.
III – VOTO
Ante o exposto, acompanhando, in totum o opinamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos
seguintes termos:
1 – pela procedência da denúncia, nos termos do art. 95, inciso II,
da LC n. 621/12;
2 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 71, caput, da LC n. 621/12;
3 – com fulcro 71, § 5°, da LC n. 621/12 c/c art. 207, inciso
IV, 373, § 5°, e 374 do RITCEES, sejam expedidas as seguintes
determinações ao atual Chefe do Executivo Municipal de Cariacica:
3.1 – que se atenha aos limites expostos na Lei de Licitações,
mais especificamente ao art. 30, inciso I, da Lei de Licitações, não
trazendo exigências que exorbitem o conteúdo do regramento no
sentido de comprovar registro ou inscrição em entidade profissional
cuja atividade seja preponderantemente afeta a outra entidade,
bem como prova de quitação com a entidade profissional;
3.2 – que seja observada a regra constante no art. 30, inciso II, da
Lei de Licitações, não se admitindo, para avaliação da qualificação
técnico-operacional das licitantes, a fixação de quantitativos
mínimos sem a devida justificativa e a apresentação de atestados
para itens irrelevantes;
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3.3 – que sejam obedecidos os ditames do art. 30, inciso III,
c/c art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n. 8.666/93, inadmitindo-se a
previsão editalícia atinente à realização de visita técnica conjunta
e obrigatória;
3.4 – que se abstenha de exigir nos procedimentos licitatórios, para
comprovação de capacidade técnico-profissional, que o empregado
possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e
Previdência Social assinada, observando, assim, o disposto no art.
30, § 1°, inciso I, da Lei n. 8.66/93; e
3.5 – que se cumpra o estabelecido no art. 30, §§ 5° e 6°, da Lei
n. 8.666/93, não se exigindo, na qualificação técnica, comprovação
de atividade que iniba a participação na licitação e muito menos de
propriedade e localização prévia;
4 - Cientifique-se o denunciante do teor do acórdão a ser proferido
nos termos do art. 307, §7º da Resolução nº261/2013;
5 - Notifiquem-se os responsáveis, na forma do artigo 358, inciso III
da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada;
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento,
remetam-se os autos ao ilustre membro do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei
Complementar 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, ante o preconizado no art. 176, § 3º, inciso I, c/c art. 186
da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-4058/2005,
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 Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar procedente a denúncia, nos termos do art. 95,
inciso II, da LC n. 621/12;
2. Decretar a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art. 71, caput, da LC n. 621/12;
3. Determinar ao atual Chefe do Executivo Municipal de Cariacica,
com fulcro 71, § 5°, da LC n. 621/12 c/c art. 207, inciso IV,
373, § 5°, e 374 do RITCEES, que sejam expedidas as seguintes
determinações:
3.1 – que se atenha aos limites expostos na Lei de Licitações,
mais especificamente ao art. 30, inciso I, da Lei de Licitações, não
trazendo exigências que exorbitem o conteúdo do regramento no
sentido de comprovar registro ou inscrição em entidade profissional
cuja atividade seja preponderantemente afeta a outra entidade,
bem como prova de quitação com a entidade profissional;
3.2 – que seja observada a regra constante no art. 30, inciso II, da
Lei de Licitações, não se admitindo, para avaliação da qualificação
técnico-operacional das licitantes, a fixação de quantitativos
mínimos sem a devida justificativa e a apresentação de atestados
para itens irrelevantes;
3.3 – que sejam obedecidos os ditames do art. 30, inciso III,
c/c art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n. 8.666/93, inadmitindo-se a
previsão editalícia atinente à realização de visita técnica conjunta
e obrigatória;
3.4 – que se abstenha de exigir nos procedimentos licitatórios, para
comprovação de capacidade técnico-profissional, que o empregado
possua vínculo empregatício, por meio de Carteira de Trabalho e
Previdência Social assinada, observando, assim, o disposto no art.
30, § 1°, inciso I, da Lei n. 8.66/93; e
3.5 – que se cumpra o estabelecido no art. 30, §§ 5° e 6°, da Lei
n. 8.666/93, não se exigindo, na qualificação técnica, comprovação
de atividade que iniba a participação na licitação e muito menos de
propriedade e localização prévia;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Presentes à sessão plenária de 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. 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 MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1090/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3258/2004
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - SATURNINO DE FREITAS MAURO, PAULO LEMOS
BARBOSA, ROBSON MENDES NEVES, SÉRGIO MISSE, MARCELO
ANTÔNIO DE SOUZA BASÍLIO, STÉLIO DIAS, JOSÉ EUGÊNIO
VIEIRA, EUZI RODRIGUES DE MORAES E ROSÂNGELA MARIA LUCHI
ADVOGADOS
- MARION CAMPOS ALVES VIEIRA (OAB/ES Nº
10.659) E OTÁVIO LUIZ GUIMARÃES (OAB/ES Nº 6.798)
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 1993/2004
– 1) AFASTAR IRREGULARIDADE – 2) ACOLHER RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA – 3) ATOS REGULARES – 4) DETERMINAÇÕES
- 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos do Relatório de Auditoria Especial (TC nº
3258/2004), levada a efeito na Secretaria de Estado da Educação
– SEDU, relativamente ao exercício de 1993, de responsabilidade
dos Senhores Saturnino de Freitas Mauro (período: 15/03/91 a
31/03/94), Paulo Lemos Barbosa (período; 08/04/94 a 30/12/94),
Euzi Rodrigues de Moraes (01/01/95 a 28/02/97), Robson Mendes
Neves (28/02/97 a 01/04/98), Rosângela Maria Luchi Bernardes
(período: 01/04/98 a 29/12/98), Marcello Antônio de Souza Basílio
(período: 01/01/99 a 27/06/2001), Stélio Dias (12/07/2001 a
02/05/2002), Sérgio Misse (02/05/02 a 30/12/02) e José Eugênio
Vieira.
Em face da suposta irregularidade consubstanciada no Relatório
de Auditoria Especial nº 257/2004 (fls. 43/53 – Processo TC nº
3258/2004 – Vols I), a Chefia da 2ª Controladoria Técnica, através
da Instrução Técnica Inicial nº 014/2005 (fls. 194/200), sugeriu ao
Pleno desta Corte de Contas a citação dos responsáveis, para que
pudessem apresentar os contra-argumentos acerca das possíveis
irregularidades registradas na peça inicial, caso julgassem oportuno.
Assim, tramitando pelas vias competentes e regimentais, o relator
acolheu o entendimento, votando pela citação dos responsáveis.
O Plenário, mediante Decisão Preliminar TC-1122/2006 (fls. 215),
de 14/12/2006, decidiu, na sua 91ª sessão ordinária, acompanhar o
relator e determinar a citação dos Ordenadores de Despesa da SEDU,
para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias improrrogáveis,
trouxessem as justificativas sobre os fatos registrados na Instrução
Técnica Inicial nº 014/2005.
Expedidos os Termos de Citação n° 0745/2006 a 0753/2006 (fls.
216-224), foi estabelecido o prazo regimental, para a defesa
apresentar as justificativas necessárias à elucidação dos fatos.
Os Ordenadores de Despesas, tomando conhecimento dos
sobreditos termos, conforme se depreende da contrafé (fls. 226 –
Vol. I, 227, 228, 230, 242, 243, 246 e 253 - Vol. II) e respeitado
o prazo regimental, pronunciaram-se expondo as suas razões, em
face dos expedientes protocolizados neste Tribunal, acompanhado
de documental.
Tendo em vista o não atendimento ao Termo de Citação nº
0748/2006, o Plenário, através da Decisão TC 1901/2007 de
29/05/2007, decidiu, em sua 40ª sessão ordinária, nos termos do
voto da Relatora, considerar revel o Sr. Sérgio Misse.
Visando, ainda, a correta instrução processual, bem como a
complementação das informações necessárias à apuração requerida
pelo Procurador Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas, foi
solicitada, através da Instrução Técnica Inicial Complementar nº
216/2008 elaborada pela 2ª Controladoria Técnica, a notificação
do Sr. Haroldo Correa Rocha – Secretário de Estado da Educação
- SEDU para apresentar as referências das publicações no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo dos editais de abertura e dos
resultados final dos concursos de professor efetivo realizados entre
1990 e 2004 pela SEDU.
Decidiu então o Plenário, mediante a Decisão Preliminar TC
0148/2009 – (fl. 359 – Vol. II), de 19/05/2009, à unanimidade,
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notificar o Sr. Haroldo Correa Rocha, para, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresentar os documentos solicitados na
Instrução Técnica Inicial Complementar nº 216/2008, tendo sido
expedido o Termo de Notificação nº 1004/2009.
Atendendo à solicitação, foram anexados aos autos os documentos
constantes das fls. 367 a 401 – Vol. II e fls. 404 a 605 – Vol. III.
Ultrapassada a fase contestatória, e em respeito ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, fixados no art.
5º, inciso LV, da CRFB, foi elaborada a ITC 3070/2010, fls. 611633, que após análise dos elementos dos autos, concluiu pela
REGULARIDADE dos atos em comento.
Encaminhados os autos à Controladoria Geral Técnica (à época), foi
elaborada a Manifestação de fls. 635-636, pelo Coordenador deste
órgão, Sr. Mário Celso Amaral Pinto, opinando pela prescrição do
direito de punir deste E. Tribunal de Contas, e pela regularidade
dos atos analisados.
Em seguida, foi proferido o Parecer PPJC 4647/2011, em
18/11/2011, que opinou pela inexistência de prescrição no caso
concreto, bem como pela regularidade dos atos praticados pelos
Srs. Saturnino de Freitas Mauro, Marcelo Antônio de Souza Basílio,
Stélio Dias, Sérgio Misse e José Eugênio Vieira; e pela irregularidade
dos atos praticados pelos Srs. Paulo Lemos Barbosa, Euzi Rodrigues
de Moraes, Robson Mendes Neves e da Sra. Rosângela Maria Luchi
Bernades, entendendo ainda ser devida, em relação aos últimos,
aplicação de pena pecuniária, individualizada e proporcional, na
forma do art. 96, II, da Lei Complementar 32/93.
Encaminhados os autos à Relatora à época, Márcia Jaccoud Freitas
– Conselheira Substituta, estes foram remetidos ao gabinete do
Exmo. Conselheiro Humberto Messias de Souza, em 08/12/2011,
em razão do término da substituição. Em 27 de Fevereiro de 2012,
foram novamente remetidos ao gabinete da Exma. Conselheira
em substituição, Márcia Jaccoud Freitas, e após o término de
novo período de substituição, encaminhado para o Conselheiro
Substituto Eduardo Perez, em 19/03/2013, novamente ao gabinete
da Conselheira em substituição, Márcia Jaccoud Freitas, em
23/09/2013, e por fim, a este gabinete, em 07/11/2013.
Foi então proferido o Despacho de fls. 662, solicitando reanálise dos
opinamentos sugeridos pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, sob a premissa de ocorrência de eventual prescrição da
pretensão punitiva.
Por fim, foram os autos enviados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas, na forma regimental, que opinou, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2023/2015, pela manutenção
das conclusões alcançadas na ITC 3070/2010, ressalvando que,
caso este Relator acolha o entendimento do Ministério Público de
Contas, por meio do Parecer PPJC 4647/2011, deva ser reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, por meio do Parecer
PPJC 3538/2015, pugna pela irregularidade dos atos de gestão
e pela não aplicação de penalidade, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, não obstante as importantes considerações
tecidas pelo Ministério Público de Contas no sentido de que a
irregularidade inicialmente indigitada devesse ser mantida, com a
consequente penalização de alguns dos responsáveis, observo que
as circunstâncias delineadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC
3070/2010, particularmente no caso em comento, apontam para a
REGULARIDADE dos atos praticados pelos responsáveis. Vejamos
abaixo a reprodução de trecho da mencionada ITC:
“(...) O texto constitucional é claro quando diz que: “a lei estabelecerá
os casos de contratação temporária...”, quando sua utilização,
portanto, se dá com o objetivo de atender a uma necessidade da
Administração que é permanente, como é o caso da contratação de
professor, podemos concluir que a irregularidade advém da própria
lei quando, expressamente autoriza o preenchimento de cargos,
que pela sua própria natureza, estão inseridos no rol das funções
necessárias e imprescindíveis à Administração Pública, o que, por
si só, impossibilita sua utilização no regime previsto no inc. IX do
art. 37 da CRFB.
Em outras palavras, não pode a norma estadual possibilitar o
suprimento de uma demanda de pessoal em circunstância comum
que se afigura compatível com o regime normal do concurso público.
Dentro desse contexto, então, se faz pertinente a seguinte
indagação: A quem é atribuída a competência para a provisão de
cargos na Administração Pública Estadual?
Lançando luz, a Constituição do Estado do Espírito Santo, no seu art.
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51, inc. XVIX, é enfática e induvidosa quando atribui ao Governador
do Estado, privativamente, a competência para prover e extinguir
os cargos públicos na Administração Pública. Senão vejamos:
“Art. 91 Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XVIX - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, com as
restrições desta Constituição e na forma que a lei estabelecer.”
Ainda, na mesma linha, os arts. 55, VIII e 63, § único, I do diploma
constitucional estadual, estabelecem que é do Governador do
Estado a competência pela deflagração do processo legislativo para
a criação e a extinção de cargos públicos na esfera da Administração
Estadual:
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal
de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os
requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de
sua remuneração;” (grifo nosso).
Diferentemente, a Lei 3.043/75 que trata da Reforma Administrativa
do Estado - art. 46 -, o art. 26 do Decreto 345-R de 03/10/00
que regulamentou a LC nº 176/00 que modernizou e reorganizou
a estrutura básica da SEDU, bem como a Constituição Estadual
– art. 98, não conferem ao Secretário de Estado da Educação
tal prerrogativa. E nem mesmo poderia fazê-lo. Conforme dito
anteriormente, a criação ou a extinção de cargos públicos está
submetida à reserva de lei, cuja iniciativa é privativa do Governador
do Estado.
Ressalta-se que, à Secretaria de Estado da Educação, integrante
da administração direta do Executivo, também não é atribuída
qualquer responsabilidade no tocante à administração de recursos
humanos.
A Lei Complementar nº. 46/94 corrobora a assertiva ao estabelecer
que todos os cargos da Administração direta do Poder Executivo
encontram-se centralizados na pasta responsável pela administração
de pessoal, senão vejamos:
“Art. 33 (...)
§ 1º - O servidor público da administração direta do Poder
Executivo será lotado na Secretaria responsável pela administração
de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados
os casos previstos em lei.”
Portanto, quando os defendentes alegam que agiram
respaldados nas hipóteses previstas na Lei Complementar
nº 10/91 e na Lei Complementar nº 115/98, e que os
instrumentos legais postos à disposição da SEDU para que
fossem cumpridos somente previam a contratação por
designação temporária, que por essa razão não agiram de
forma culposa, uma vez que agiram no estrito cumprimento
das disposições legais existentes, e que não possuíam
competência constitucional ou legal para extinguir os cargos
em designação temporária existentes, tais justificativas, no
nosso entendimento, merecem ser consideradas e acolhidas
pelas razões que vem sendo expostas, principalmente, as
que dizem respeito às atribuições e competências definidas
em lei em razão do exercício do cargo ou função.
Alegam ainda, os defendentes que não possuíam
competência para determinar a realização de concurso
público, a fim de prover os cargos efetivos em substituição
às designações temporárias uma vez que tal competência,
no âmbito da administração direta do Órgão-Executivo era
da secretaria responsável pela administração de pessoal,
qual seja, a Secretaria de Estado da Administração e
dos Recursos Humanos, na conformidade do art. 7º da
LC nº 155 de 22/06/99 e que por isso, não poderiam ser
responsabilizados por uma situação que não deram causa.
“Art. 7º A gerência de Recursos Humanos tem como jurisdição
administrativa o gerenciamento das relativas a recursos humanos;
a definição dos procedimentos para a execução das atividades de
recursos humanos; o acompanhamento da legislação de pessoal; o
controle das carreiras, seleção, desenvolvimento de pessoal, perícia
médica, previdência complementar, provimento, movimentação,
frequência; a Implementação do Programa de Qualidade no âmbito
da Administração Estadual; o planejamento e a elaboração de
estudos técnicos relativos a recursos humanos; outras atividades
correlatas.”
Nesse aspecto, também, entendemos assistir razão à defesa
já que de acordo com o diploma legal, a competência para a
realização de concursos públicos no âmbito da administração
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direta do Poder Executivo é da pasta responsável pela
administração de pessoal, é o que se infere da redação
conferida ao § 1º do art.15 da LC 46/94:
“Art. 15. (...)
§ 1º - No âmbito da administração direta do Poder Executivo, os
concursos públicos serão realizados pela secretaria responsável pela
administração de pessoal, salvo disposição em contrário prevista
em lei específica.” (grifo nosso)
Dessa maneira, se o serviço público é de caráter essencial e
permanente, como é o caso presente, só pode ser prestado por
servidor admitido em caráter efetivo mediante competente concurso
público, nos termos do art. 37, II da Carta Magna, se, sua realização
prescinde de autorização governamental, consequentemente,
não podemos atribuir responsabilidade a quem não deu
causa à situação que ensejou a declaração de nulidade do
ato de contratação.
Assim, ante ao exposto e ainda, considerando as justificativas
apresentadas pelos ordenadores de despesas, opinamos no
sentido de que os mesmos não devem ser responsabilizado
pela irregularidade apurada.
Todavia, tal opinamento não pode, em hipótese alguma, conduzirnos ao entendimento de que a irregularidade possa ser tolerada
ad eternum e diante da importância de se profissionalizar o
serviço público e, ainda, evitar que os órgãos da administração
direta continuem amparando-se na ausência de autonomia para a
realização de concursos públicos quando, por outro lado, deveriam
empreender esforços no sentido de impedir a continuidade de tal
situação, faz-se necessária por parte do Governo do Estado a adoção
das providências cabíveis à realização de concursos públicos, sempre
que a demanda escolar assim exigir, a fim de que sejam corrigidas
as distorções existentes, aferindo, paulatinamente, a necessidade
de novas contratações que deverão estar em consonância com a
regra do Concurso Público, na forma do art. 37, II da CRFB.
Por fim, considerando a necessidade de se cumprir à determinação
emanada do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho constante dos
autos, à vista do posicionamento aventado no corpo desta Instrução
Técnica Conclusiva, caso acolhido, sugerimos que essa Corte de
Contas, cumprindo suas obrigações legais e regimentais, prossiga na
apuração das responsabilidades, através de procedimento próprio,
a fim de que seja identificado o responsável pela irregularidade
apontada pela Justiça Trabalhista.
De se ressaltar, ainda, que os argumentos trazidos à colação
pela defesa no tocante à ausência de competência para
criação e extinção de cargos em designação temporária, bem
como para a realização de concursos públicos se mostraram
consistentes e suficientes para concluirmos pela exclusão
da responsabilidade que lhes era atribuída, por esse motivo,
as demais justificativas, apesar de consideradas, não foram
objetos de maiores comentários de nossa parte.
III - DA CONCLUSÃO:
De acordo com o posicionamento lançado nesta peça conclusiva,
somos pela opinião de sugerir ao Plenário desta Corte de Contas que
os atos referentes à contratação do Sr. Izaias Cândido do Nascimento,
no cargo de Professor sob o regime de Designação Temporária
– relativos ao período de 1993 a 2004, de responsabilidade dos
Senhores Saturnino de Freitas Mauro, Paulo Lemos Barbosa, Euzi
Rodrigues de Moraes, Robson Mendes Neves, Rosângela Maria Luchi
Bernardes, Marcello Antônio de Souza Basílio, Stélio Dias, Sérgio
Misse e José Eugênio Vieira, sejam considerados REGULARES,
nos termos do art. 59, inciso I, da Lei Complementar nº 32/93.”
(grifei)
Vale dizer, conforme avaliação realizada pela área técnica, restou
evidenciado que os defendentes não possuíam competência
constitucional ou legal para extinguir os cargos em designação
temporária existentes, nem tampouco para determinar a realização
de concurso público a fim de prover os cargos efetivos em substituição
às designações temporárias, uma vez que tal competência,
no âmbito da administração direta do Órgão-Executivo, era da
secretaria responsável pela administração de pessoal, qual seja, a
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos,
em conformidade do art. 7º da LC nº 155 de 22/06/99.
Por todos esses fatos, e atento à discussão acerca da prescrição da
pretensão punitiva no caso concreto, com a devida vênia, divirjo
do D. Ministério Público de Contas e acompanho integralmente o
posicionamento da área técnica estampado nas ITC’s 3070/2010 e
2023/2015, no sentido de, no caso vertente, considerar regulares
os atos de gestão praticados pelos responsáveis.
3 – DECISÃO
Ante o exposto, divirjo parcialmente do posicionamento adotado
pelo Ministério Público de Contas, por meio de Parecer da lavra
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do Procurador de Contas, o Sr. Luciano Vieira, e acompanho
integralmente o posicionamento explicitado pela área técnica, de
modo que VOTO nos seguintes termos:
a) Pelo AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE descrita na ITI
014/2005, referente à contratação irregular do Sr. Izaías Cândido do
Nascimento, para o cargo de professor sob o regime de designação
temporária – relativos ao período de 1993 a 2004 –, realizada pela
Secretaria de Estado da Educação;
b) Pelo ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
apresentadas pelos responsáveis;
c) Pela REGULARIDADE dos atos de gestão, relativamente aos
fatos analisados neste processo de fiscalização, praticados pelos
responsáveis junto à Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1993-2004;
d) Pela DETERMINAÇÃO para que o atual Secretário de Estado
da Educação se abstenha de realizar contratações de pessoal
por tempo determinado em desacordo com as normais legais e
constitucionais.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC3258/2004, 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
Manoel Nader Borges:
1. Afastar a irregularidade descrita na ITI 014/2005, referente
à contratação irregular do Sr. Izaías Cândido do Nascimento, para
o cargo de professor sob o regime de designação temporária –
relativos ao período de 1993 a 2004 –, realizada pela Secretaria de
Estado da Educação;
2. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis;
3. Considerar regulares os atos de gestão, relativamente aos
fatos analisados neste processo de fiscalização, praticados pelos
responsáveis junto à Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1993-2004;
4. Determinar que o atual Secretário de Estado da Educação se
abstenha de realizar contratações de pessoal por tempo determinado
em desacordo com as normais legais e constitucionais;
5. Arquivar os presentes 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. 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 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1125/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8877/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SETOP E COMPANHIA
DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - VIAÇÃO ALVORADA LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE
ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO
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SANTO - SETOP E COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS
DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV - NÃO CONHECER ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I- RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Cuidam os autos de Representação, com pedido de provimento
liminar cautelar, oferecida pela empresa Viação Alvorada LTDA, em
01/10/2014, protocolo nº 014110, em face da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas/ES e Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), questionando ato que
estendeu a nova linha do sistema TRANSCOL (linha 672 TERMINAL
de Itaparica/Trevo de Setiba) para além da sua competência até o
Município de Guarapari/ES, desrespeitando Contrato Administrativo
(processo DER 14924870) celebrado entre a Representante e o
Departamento de Estradas e Rodagens (DER).
A Representante apontou como irregularidade a inclusão de nova
linha de ônibus/TRANSCOL 672, em desrespeito ao contrato firmado
entre a Representante e o DER.
Ao final requereu a Representante:
1. encaminhe imediatamente esta Representação para apreciação
do Eminente Conselheiro Relator, nos termos do art. 91 do
Regimento Interno deste TCEES;
2. o Eminente Conselheiro Relator, em caráter cautelar e sem
a oitiva da parte, nos termos do art. 124 da Lei Complementar
n° 621/2012, SUSPENDA o ato (Termo Aditivo?) que estendeu a
nova linha do sistema TRANSCOL (linha 672 Terminal de ltaparica/
trevo de Setiba) para além da sua competência até o Município de
Guarapari/ES, desrespeitando Contrato Administrativo celebrado
entre a Impetrante e o Departamento de Estradas e Rodagens
(DER-ES);
3. caso não seja atendida a decisão desta Egrégia Corte que seja
aplicada a respectiva multa;
4. seja adotado o rito sumário nos termos do art. 100 da LCE
621/2012;
5. seja dada procedência a presente representação a fim de anular
o ato que estendeu o sistema TRANSCOL para o Município de
Guarapari/ES (linha 672 Terminal de ltaparíca/Trevo de Setiba)
sobrepondo linhas anteriores concedidas por meio de Contrato
Administrativo celebrado entre a Representante e o DER-ES, com a
incidência das medidas cabíveis e a aplicação das sanções previstas
em lei, tudo de acordo com o art. 95, 11 da LCE n° 621/2012.
Este Relator, em sede de Decisão Monocrática Preliminar 1691/2014
(fls. 173/174), nos termos do art. 125, §3º da LC 621/12, notificou
os representados, para que se manifestassem a respeito dos fatos
alegados na representação.
Resposta dos representados às fls. 182/221.
Por meio dos despachos de fls. 327, foram os autos para análise dos
fundamentos e pressupostos da cautelar, na forma do art. 307, § 2º
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
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.
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas
à denúncia.
A representante trouxe aos autos possíveis irregularidades ao se
incluir nova linha de ônibus/TRANSCOL 672, em desrespeito ao
contrato firmado entre a Representante e o DER.
O Representante requer a esta Corte de Contas a análise desse ato,
que reflete conflito de interesse privado da Representante com a
Administração Pública Estadual.
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:
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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 Representante não apontou irregularidade que
trouxesse prejuízo ao erário ou interesse público coletivo, mas
suposto prejuízo pessoal ao se incluir uma nova linha de ônibus em
desrespeito ao contrato que já possui com o DER.
Essa posição se reforça após a consulta ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde foi possível
constatar que a representante ingressou com o mesmo pedido,
postulando violação de direito individual líquido e certo, em face
das representadas, no Mandado de Segurança nº 003410289.2014.8.08.0024 dois dias após o protocolo desta Representação.
Destaque-se que a manifestação técnica do Núcleo de Cautelares,
veiculada na Manifestação Técnica Preliminar – MTP 0793/2014 se
limitou a analisar a suposta irregularidade apontada na peça inicial
(fls. 01/25).
Pois bem, da análise do acervo processual, constata-se que a
Representante não apresenta circunstâncias ou elementos de
convicção sobre ocorrência de fatos de interesse público, não
oferecendo oportunidade ao exercício de competência conferida ao
Tribunal de Contas, motivo pelo qual é de se entender pelo não
conhecimento da Representação, na forma do art. 94, § 1º c/c art.
101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
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Após a manifestação do Núcleo de Cautelares, por meio da
Manifestação Técnica Preliminar – MTP 0793/2014, e, antes
mesmo da manifestação deste julgador, juntou a representante
nova documentação, acostada aos autos às fls. 334/378, o que
motivou o reenvio dos autos ao Núcleo de Cautelares no sentido de
se verificar se tais documentos tinham ou não o condão de alterar
a manifestação anteriormente exarada por aquela unidade técnica.
Então, por meio da MTP 0853/2014 o Núcleo de Cautelares ratificou
em sua totalidade os argumentos veiculados na MTP 0793/2014.
Encaminhados os autos ao douto representante do ministério Público
Especial de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, o mesmo,
concordando integralmente com os argumentos da área técnica
opinou pelo não conhecimento da representação, nos termos do
art. 94, § 1º da Lei Complementar 621/2012, opinamento esse com
o qual, por todo o já exposto, concorda integralmente este Relator.
III- DECISÃO
Por comungar com a manifestação da área técnica bem como o
posicionamento adotado pelo Ministério Público de Contas, VOTO
nos seguintes termos:
PELO NÃO CONHECIMENTO da presente Representação, nos
termos do art. 94, § 1º c/c art. 101, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
PELA CIENTIFICAÇÃO da representante do teor do acórdão a ser
proferido nos termos do art. 307, §7º da Resolução nº 261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8877/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer
a presente Representação em face da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo - SETOP e da
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CERTUB/
GV, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição
Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1126/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6628/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (6º BIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2012) - MULTA - CITAÇÃO: PRAZO 30
DIAS - AGRAVO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-245/2015 - NÃO
CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
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BORGES:
I - RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto pela Sra. MARIA EMANUELA ALVES
PEDROSO, em face do Acordão TC 245/2015 proferido nos autos
do processo TC Nº 2684/2013, que decidiu pela aplicação de
multa a agravante, por desatendimento a legislação que obriga o
gestor a prestação de contas de recursos públicos.
Os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo,
para fins de manifestação – fls.28/30.
Seguindo o trâmite regimental, foram posteriormente encaminhados
os autos ao representante do Ministério Público Especial de Contas,
que lançou parecer à fls. 34.
Assim, vieram os autos a este Gabinete.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Analisando os requisitos de admissibilidade, manifestou-se a
unidade técnica no sentido de que a parte é capaz e possui interesse
e legitimidade processual.
Quanto a tempestividade, tem-se o mesmo TEMPESTIVO, nos
termos do que dispõe o art. 62 c/c art. 66 parágrafo único, e art.
169, todos da LC nº 621/2012.
Verifica-se que o instrumento utilizado é possível e adequado a
hipótese dos autos, tendo em vista o disposto no art. 169 da LC
621/2012.
Pois bem,
Cumpre fundamentalmente ao magistrado de contas, no exercício
da função regimental, julgar a questão de fundo do processo, fixada
– como regra – no pedido formulado pelo autor.
Todavia, antes de se pronunciar a respeito da questão de fundo
(mérito do pedido), cabe ao juiz decidir questões atinentes à
formação e ao desenvolvimento válido da relação jurídica processual
(pressupostos processuais), bem como a exercício regular da ação
(condições da ação).
Pressupostos processuais e condições da ação são questões
preliminares, requisitos situados no plano da admissibilidade
do meritum causae. Não influenciam o teor da decisão da lide, mas
condicionam a apreciação desta.
Os pressupostos processuais, apesar de aglutinados numa única
categoria jurídica, são requisitos heterogêneos.
Tendo em vista aspectos que os assemelham – são indispensáveis
à existência ou ao desenvolvimento válido da relação jurídica
processual e a ausência ou presença de qualquer um deles pode
ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
de ofício –, partimos da conhecida classificação proposta por Teresa
Arruda Alvim Wambier, que julgamos de importância científica,
mas, sobretudo prática, para, assim, elencamos os pressupostos
processuais: 1. pressupostos processuais de existência (da relação
jurídica processual): 1.1. petição inicial; 1.2. órgão investido
de jurisdição; 1.3. citação; 2. pressupostos processuais de
validade (da relação jurídica processual): 2.1. subjetivos:
2.1.1. referentes ao juízo ou juiz: a) competência (não existência
de incompetência absoluta); b) ausência de impedimento; 2.1.2.
referentes às partes: a) capacidade postulatória; b) capacidade
processual; c) legitimidade processual; 2.2. objetivos: 2.2.1.
petição inicial apta; 2.2.2. citação válida.
Entretanto, a Secretaria de Controle Externo através da ITR
43/2015, fls. 28/30, diz que: “ ao prosseguir no exame dos
pressupostos processuais extrínsecos, observa-se que não foi
cumprida a exigência do artigo 170 da Lei Orgânica desta Corte
quanto à juntada da cópia da decisão recorrida”, senão vejamos:
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao Relator
e conterá a exposição do fato e do direito, as razões de reforma da
decisão e cópia da decisão agravada. (grifo nosso).
E, prossegue,
Compulsando os autos, não foi possível localizar cópia da decisão
recorrida. Ressalte-se ainda que a agravante sequer menciona o
número da decisão impugnada. É de se considerar que o agravo
deve estar instruído com todos os documentos necessários à sua
apreciação, sendo a cópia da decisão agravada indispensável para
tanto, como esclarece a doutrina, com fulcro no artigo 525, inciso
I, do CPC.
O artigo 162 da LC nº 621/2013 vem corroborar o entendimento
supra ao estipular como causa de não conhecimento do recurso,
a petição que se encontrar insuficientemente instruída, senão
vejamos:
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a
competência, quando a petição:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
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II – encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamente
inepta. (grifos nossos)
Portanto, constata-se que o agravo não preenche os requisitos
para a sua admissibilidade, afrontando o inciso III, do art. 419 da
Resolução TC nº 261/2013. In Verbis:
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I – a fundamentação de fato e de direito;
II – as razões de reforma da decisão;
III – cópia da decisão agravada;
IV – a notificação ou comunicação respectiva;
V – a procuração outorgada pelo agravante, quando houver
interveniência de procurador;
VI – cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
O Ministério Público Especial de Contas, em seguida, provocado,
manifestou-se nos seguintes termos:
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 nº
621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual
nº 451/2008, manifesta-se em conformidade com a Instrução
Técnica de Recurso ITR 43/2015, encartada às fl. 28/30 dos
presentes autos, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso
de Agravo, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos
processuais extrínsecos concernentes à adequada instrução, nos
moldes preconizados pelo artigo 170 da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo e pelo artigo 419 do Regimento
Interno desta Corte.
III – DO MÉRITO
Preliminarmente a qualquer análise de mérito do recurso
imprescindível se faz a análise dos requisitos de admissibilidade do
pleito recursal.
Dispõe o art. 395 do RITCEES que:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualificação indispensável à identificação do recorrente;
IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte
interessada;
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o caso.
Quanto ao conhecimento do recurso, dispõe o art. 162 da LC nº
621/2013, que é causa de não conhecimento do apelo, a petição
que se encontrar insuficientemente instruída, vejamos que:
7. Art. 162. O recurso, liminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a
competência, quando:
I – não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II
–
encontrar-se
insuficientemente
instruída
ou
manifestamente inepta.
De início, conheço do agravo, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 289, do Regimento Interno do
TCU.
Quanto ao mérito, considero que a Unidade Técnica analisou
adequadamente as alegações apresentadas pelo agravante, motivo
pelo qual acolho como minha razão de decidir os fundamentos
daquela instrução, sem prejuízo das considerações anteriormente
feitas.
IV - DECISÃO
Por comungar com o entendimento esposado pela área técnica,
corroborado pelo ilustre membro do parquet, VOTO pelo NÃO
CONHECIMENTO do presente recurso, com fulcro no Artigo 170
da lei orgânica do TCES e pelo artigo 419 do Regimento interno
desta Corte.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Cientifique-se a agravante do teor do acórdão a ser proferido.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, apensem-se
os presentes autos ao processo TC 2684/2013, na forma do art.
420, parágrafo único do RITCEES.
Posteriormente, arquivem-se os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6628/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, não conhecer
o presente Agravo, arquivando-se os presentes autos após o
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trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida
Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a Conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. 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-1127/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4426/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - LUCILIA DE ORNELAS SOARES SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º E 2º
BIMESTRES DE 2014 – 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 à abertura, 1º e 2º bimestres de 2014, de
responsabilidade da senhora Lucilia de Ornelas Soares Santos,
responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de
Viana.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 99/2015
(f. 26), 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 Luciano Viera, propõe aplicação de multa ao
responsável, na forma dos artigos 135, incisos IV e IX da LC
621/2012 e 389, inciso IV e IX do Regimento Interno desta Corte,
pelo descumprimento do prazo para encaminhamento da prestação
de contas bimestral, bem como do prazo para regularização da
pendência.
É o relatório.
Em face da documentação trazida aos autos, acompanho a
manifestação da área técnica – RCO 99/2015 quanto à proposta
de arquivamento, deixando de aplicar a multa sugerida pelo
Parquet de Contas, uma vez que, ainda que intempestivamente,
a gestora encaminhou os dados faltantes a este tribunal, os quais
foram analisados pela área técnica competente, restando suprida
a omissão.
Como precedentes nesta Câmara, temos os processos TC 3632/2014
e TC 3631/2014.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolhendo integralmente o
posicionamento da Área Técnica e parcialmente o do Ministério
Público de Contas, 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-4426/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de agosto
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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, 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 ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. 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-1128/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-2763/2014
JURISDICIONADO		 FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES
13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - KÁTIA QUARESMA GOMES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E
14 DE 2014 – 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 aos 13 e 14 de 2014, de
responsabilidade da senhora Kátia Quaresma Gomes, gestor do
Fundo de Assistência Social de São Mateus.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 331/2015
(f. 18), a área técnica informou que a prestação de contas foi
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. 22, da lavra
do Procurador Luiz 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-2763/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de agosto
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, 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 ao Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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
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-1129/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3976/2015
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E 14
DE 2014
RESPONSÁVEL - GEORGE DUARTE FREITAS FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – MESES 13 E
14 DE 2014 – 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 aos meses 13 e 14 de julho/2014,
de responsabilidade do senhor GEORGE DUARTE FREITAS FILHO, gestor do IPAS DE LINHARES.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 393/2015
(f. 17), 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.
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.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3976/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de agosto 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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3976/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de agosto 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, 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 ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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PARECER PRÉVIO
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-055/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3150/2014
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL - RODNEY ROCHA MIRANDA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2013 – 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – 2)
DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, referente ao exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade do senhor Rodney Rocha Miranda,
Prefeito municipal.
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada através do
OFÍCIO N°.110/2014/GP, (fls.2), em 30/04/2014 nos termos do art.
123 do Regimento Interno do TCEES (Resolução TC nº 261/2013)
estando, portanto, fora do prazo regimental.
Em seguida os autos foram levados a 5ª Secretaria de Controle
Externo que elaborou a Analise Inicial de Conformidade AIC
81/2014 [fls.14/16] concluindo, após a verificação dos arquivos
encaminhados em mídia digital, que o processo encontra-se apto
para instrução técnica.
A mesma Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico
Contábil RTC 8/2015 [fls.21/52], pautando-se na verificação dos
demonstrativos contábeis, opinando pela citação do gestor:
CONCLUSÃO
As contas anuais ora analisadas refletiram a conduta do prefeito
municipal responsável pelo governo no exercício referência da
PCA, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções
políticas de planejamento, organização, direção e controle das
políticas públicas do município, no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Como resultado, apresentamos a seguir os achados que resultam
na opinião pela citação do responsável:
Descrição do achado
Item 6.1 - Divergência na
consolidação do passivo da Câmara
Municipal (Monitoramento)
Item 7.4.1 – Ausência de
demonstração do atendimento à Lei
101/00 quanto à compensação da
renúncia de receita
Item 9 - Transferência de recursos
à Câmara Municipal acima do limite
constitucional

Responsável Proposta de
encaminhamento
Rodney Rocha Citação
Miranda
Rodney Rocha Citação
Miranda
Rodney Rocha Citação
Miranda

Vitória – E.S., 19 de janeiro de 2015.
LENITA LOSS
Auditora de Controle Externo
Matr. 203.174
Com base nos indícios de irregularidades dispostas no RTC 8/2015,
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial - ITI 123/2015
(fls.53), sugerindo a citação do responsável, senhor Rodney
Rocha Miranda, sendo acatado pelo Relator, na forma da Decisão
Monocrática Preliminar DECM 131/2015 (fls. 56/57) cujo
conteúdo foi informado por meio do Termo de Citação 269/2015
estabelecendo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para
apresentação das justificativas.
Ato contínuo o responsável apresentou tempestivas justificativas e
documentos às fls. 65/76.
Retornando os autos à 5ª SCE, esta examinou as justificativas
apresentadas pelo responsável face aos indícios de irregularidades
apontados manifestando-se por intermédio da Instrução Contábil
Conclusiva ICC nº. 54/2015 (fls. 80/90), que assim concluiu:
Ante o exposto, considerando que o Prefeito Municipal, no exercício
de 2013, Sr. RODNEY ROCHA MIRANDA, atendeu ao Termo de
Citação emitido por este Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que a análise das contas em questão teve seu escopo
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delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base
na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo
gestor responsável;
Considerando, por fim, que as justificativas e documentos
apresentados foram suficientes para elidirem os indicativos de
irregularidades.
Opina-se pela APROVAÇÃO da Prestação de Contas relativa ao
exercício de 2013, do Prefeito Municipal de Vila Velha, Sr. RODNEY
ROCHA MIRANDA, na forma do artigo 80 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Vitória, 08 de maio de 2015.
LENITA LOSS - Auditora de Controle Externo
Através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2446/2015,
(fls.92/93), a Auditora de Controle Externo – Júnia Paixão Martins
Alvim corrobora com o Relatório Técnico Contábil nos seguintes
termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 54/2015
e diante do preceituado no art. 319¹, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal
a APROVAÇÃO das contas do senhor Rodney Rocha Miranda
– Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Vila Velha,
no exercício de 2013, nos termos do art. 80², inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012.
Vitória, 11 de maio de 2015.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040 - Auditora de Controle Externo
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, o
eminente Procurador LUCIANO VIEIRA emitiu parecer, (fls.96),
manifestando-se de acordo com a proposição da área técnica, nos
seguintes termos:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de
suas atribuições institucionais manifesta-se nos seguintes termos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Vila Velha,
relativa ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade de
Rodney Rocha Miranda – Prefeito.
Em princípio, compulsando os autos, verifica-se que o município
de Vila Velha, no exercício em análise, aplicou 70,21% (setenta
vírgula vinte e um pontos percentuais) das transferências de
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica, cumprindo, assim, com a
determinação do art. 60, inciso XII, da ADCT e art. 22, “caput”
da Lei n° 11.494/2007; 25,90% (vinte e cinco vírgula noventa
pontos percentuais) das receitas de impostos e transferências
constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino,
em atenção aos artigos 212, “caput” da CF/88; 16,28% (dezesseis
vírgula vinte e oito pontos percentuais) de despesas próprias em
ações e serviços públicos de saúde, atendendo, portanto, o
disposto no artigo 77, inciso III, do ADCT; e, bem assim, mantevese dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,
em especial, no que se refere à despesa total de pessoal (arts.
19 e 20).
No tocante aos subsídios dos agentes políticos do município,
constatou que o pagamento ocorreu de forma regular, consoante
o disposto no art. 29, inciso V, da CF/88. Apurou-se, ainda, que o
repasse de duodécimo à Câmara encontra-se de acordo com o
disposto no art. 29-A, da CF/88.
Denota-se, ainda, da Instrução Contábil Conclusiva – ICC
54/2015 e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2446/2015
que os indicativos de irregularidades apontados pelo corpo técnico
no Relatório Técnico Contábil – RTC 8/2015 e na Instrução
Técnica Inicial – ITI 123/2015 restaram afastados depois de
contrapostas as justificativas apresentadas pelo interessado.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido parecer prévio recomendando-se ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal de
Vila Velha, referente ao exercício de 2013, sob responsabilidade
de Rodney Rocha Miranda, na forma do art. 80, inciso I da LC n.
621/12 c/c art. 71, inciso II, da Constituição Estadual;
2 – seja determinado ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Vitória, 27 de maio de 2015.
LUCIANO VIEIRA
Procurador
Ministério Público de Contas
Da análise técnico-contábil formulada pela 5ª SCE extraem-se os
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seguintes dados contábeis relevantes:
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.27)
Despesa Autorizada/Fixada
Despesa Executada
Economia Orçamentária
BALANÇO FINANCEIRO (fls.28)
Saldo financeiro disponível do exercício anterior

R$
929.766.105,89
R$
730.875.395,30
R$
198.890.710,59

Saldo financeiro disponível apurado para exercício
seguinte

R$
127.499.785,38
R$
200.886.652,25

BALANÇO PATRIMONIAL (fls.30)
ATIVO
PASSIVO
Circulante
R$
Circulante
230.322.058,99
Não Circulante
R$
Não Circulante
430.932.874,85

R$
199.588.155,03
R$
175.287.348,23

TOTAL

R$
TOTAL
605.311.033,49
Patrimônio Líquido
Superávit Financeiro (p.30 – tabela 09)

R$
374.875.503,26
R$
230.435.530,23
R$
97.797.432,27

Dos Limites Constitucionais e Legais
O Relatório Técnico Contábil RTC 081/2015 registram o cumprimento
dos limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
- Despesa
Poder Executivo
com pessoal
- Despesa
Consolidada
(Exec/Legis)
com pessoal
Receitas
provenientes de
impostos
- Manutenção
do Ensino
Receita cota
parte FUNDEB
- Remuneração
Magistério
Receita Impostos
e Transferências
- Despesa com
saúde

Reais
R$
689.467.729,30
R$
315.443.345,50

Limite

Executado

máx 54%

45,75%

R$
334.751.863,70

máx 60%

35,28%

R$
min. 25%
103.407.473,64
R$
142.452.389,65
R$
min 60%
100.013.628,87
R$
399.235.695,54
R$ 64.978.578,01 min. 15%

25,90%

R$
227.094.353,19

Receita Tributária R$
e Transferências 488.211.250,18
do exercício
anterior (2012 –
p.86)
- Repasse
R$ 24.199.999,92 máx. 5%
duodécimo ao
legislativo

70,21%

16,28%

4,96%

É o relatório.
II 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.
Assim, entendo que as razões apresentadas para emissão de
Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação
das contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes
ao exercício de 2013, são suficientes, razoáveis e se coadunam com
as normas atinentes à matéria.
Cumpre esclarecer que a sugestão de emissão de Parecer Prévio
para APROVAÇÃO das contas anuais foi procedida com base
em análise limitada das informações orçamentárias, financeiras
e patrimoniais encaminhadas a esta Corte de Contas e, por
conseguinte, não envolve o resultado de eventuais processos
de fiscalização oriundos de denúncias, representações e outros
expedientes, e processos de tomada de contas especial que
www.tce.es.gov.br
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devem integrar processos específicos submetidos a apreciação ou
julgamento deste Tribunal de Contas.
Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu
os percentuais constitucionais e legais mínimos de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração
dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde,
bem como observou o limite máximo de Despesas com Pessoal e
repasse de duodécimo ao legislativo.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar n.º 621/2012,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público de Contas, VOTO:
3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO das contas
do senhor Rodney Rocha Miranda - Prefeito Municipal, frente à
Prefeitura Municipal de Vila Velha, no exercício de 2013.
3.2 Por determinar ao Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3150/2014,
RESOLVEM 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. Recomendar à Câmara Municipal de Vila Velha a aprovação da
Prestação de Contas Anual do Município de Vila Velha, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Rodney Miranda
Rocha, Prefeito Municipal;
2. Determinar ao Poder Executivo Municipal que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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 a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
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
PARECER PRÉVIO TC-056/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1888/2011
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
RESPONSÁVEL - REGINALDO DOS SANTOS QUINTA
ADVOGADOS - PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES Nº 17169)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2010 – 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM
RESSALVA – 2) RECOMENDAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Município de Presidente Kennedy, referente ao exercício
financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Reginaldo dos
Santos Quinta, Prefeito Municipal à época.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil RTC 274/2011,
fls. 1043/1067 mais anexos, foram constatados alguns indicativos
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de irregularidades nos demonstrativos contábeis apresentados, o
que ensejou a citação do responsável para apresentação das
justificativas e/ou documentos cabíveis.
Em Decisão Preliminar TC-698/2011, fl. 1090, decidiu o Plenário
pela citação do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, conforme Termo
de Citação Nº 1298/2011, fl. 1091.
O responsável compareceu aos autos às fls. 1097/1217,
apresentando suas justificativas e documentação complementares.
Ressalte-se que, ao final de suas argumentações, à fl. 1106, o Sr.
Reginaldo dos Santos Quinta solicitou autorização para fazer
defesa oral quando do julgamento do presente feito.
Instada a se manifestar, a então 4ª Controladoria Técnica, após a
análise da defesa apresentada, manifesta-se através da Instrução
Contábil Conclusiva ICC 223/2012, fls. 1224/1246. Em sua
manifestação, considerou afastados os itens:
Divergência no total de créditos adicionais especiais abertos
(item 3.2.1 do RTC 274/2011);
Divergência entre o valor repassado ao FMS e o total
registrado como recebido pelo FMS (item 4.3.1 do RTC
274/2011);
Valor inscrito em Restos a Pagar (Balanço Financeiro),
diverge do total de inscritos em 2010 especificado na Relação
de Restos a Pagar (item 4.3.2 do RTC 274/2011);
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária apresenta total
divergente da soma dos valores da coluna “Suplementado”
(item 5.3.1 do RTC 274/2011);
Despesa realizada em “Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica” no montante de R$ 46.191.068,03 com
necessidade de detalhamento e esclarecimentos (item 5.3.2
do RTC 274/2011);
Consolidação imprecisa de grupos contábeis integrantes do
Ativo Permanente (item 5.3.3 do RTC 274/2011);
Divergência no que concerne às movimentações ocorridas
no grupo “Estoque” (item 5.3.4 do RTC 274/2011).
Entretanto, em sua conclusão final, opinou pela emissão de
Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Presidente Kennedy,
recomendando a rejeição das contas, por considerar mantidos os
seguintes indicativos de irregularidades:
Fonte de recurso insuficiente para a abertura de créditos
adicionais (item 3.2 do RTC 274/2011);
Conta bancária com movimentação em 2010 e com extrato
bancário com saldo zerado em 31/12/2010 não registrada
no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
(item 3.5 do RTC 274/2011);
Cancelamento de dívida ativa tributária sem a exposição dos
motivos que o ensejaram e sem o envio de documentos que
comprovem sua legalidade (item 3.10 do RTC 274/2011);
Cancelamento de Restos a Pagar Processados (item 3.11 do
RTC 274/2011).
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
pronunciou-se por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP
179/2012, fls. 1248/1252, e sugeriu a citação do responsável
para que se manifestasse sobre a suposta irregularidade, relacionada
a: Pagamento de despesas de pessoal em encargos com recursos
provenientes de royalties (Base Legal: Inobservância ao art. 8º da
Lei n° 7.990/89). Entendendo, também, que o feito ainda carecia
de análise, sendo prudente reverter sua tramitação, devolvendo-o
à apreciação da Controladoria competente.
Dessa forma, retornaram os autos à 4ª Controladoria Técnica, que
em sua Manifestação Técnica de Chefia MTC 66/2012, fls.
1256/1259, ao final, assim se manifestou:
Por fim, cumpre-nos fazer as seguintes considerações:
a) a matéria em tela não se reveste de natureza de “atos de contas”;
b) existe divergência de entendimento entre a área técnica, que
pode culminar em mais uma citação, demandando um tempo maior
para a conclusão do processo TC nº 1888/2011;
c) o processo TC nº 1888/2011, refere-se à Prestação de Contas
Anual, cujo prazo para julgamento, finda em meados de março de
2013.
Diante disso, vimos sugerir apartar o processo TC nº 1888/2011 do
processo de diligência (processo TC nº 3027/2012), permanecendo
esse no Gabinete, para a tomada de decisão que o Relator achar
mais conveniente, e encaminhar aquele, para o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva.
Nos termos regimentais, posicionou-se o Ministério Público de
Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em consonância com o entendimento apresentado pela
4ª CT, no sentido de que os autos do TC-3027/2012 fossem
desapensados e seguidos os trâmites sugeridos pelo NEC, e que o
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presente feito fosse remetido para elaboração da instrução técnica
conclusiva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4503/2013, de fls.
1267/1291, concluiu:
CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
Verificou-se 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 e repasse
do duodécimo ao legislativo, estabelecidos pela LC 101/2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Na forma da análise exposta, as justificativas e documentos
apresentados não foram suficientes para elidirem as seguintes
irregularidades apontadas na RTC 274/2011 e analisados na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 223/2012, de responsabilidade
do senhor Reginaldo dos Santos Quinta:
2.1. Fonte de recurso insuficiente para a abertura de créditos
adicionais (Item 3.2 da ICC 223/2012)
Base legal: Inobservância ao disposto nos artigos 2º, 7º, 42, 43,
46, 75, 76, 77 e 85 da Lei Federal 4.320/1964; no artigo 1º, § 1º
da Lei Complementar 101/2000; no artigo 5º e seus parágrafos
1º, 2º e 3º, da Lei Orçamentária Anual de Presidente Kennedy
nº. 859/2009; e no artigo 127, inciso XII da Resolução TCEES
182/2002.
2.2. Conta bancária com movimentação em 2010 e com
extrato bancário com saldo zerado em 31/12/2010 não
registrada no Termo de Verificação das Disponibilidades
Financeiras (Item 3.5 da ICC 223/2012)
Base legal: Inobservância ao disposto no artigo 85, da Lei Federal
4.320/1964; e no artigo 127, inciso III, alínea “c”, da Resolução
TCEES 182/2002.
2.3. Cancelamento de dívida ativa tributária sem a exposição
dos motivos que o ensejaram e sem o envio de documentos
que comprovem sua legalidade (Item 3.10 da ICC 223/2012)
Base Legal: Inobservância ao disposto no artigo 85, da Lei Federal
4.320/1964; artigo 14, § 1º, da Lei 101/2000; nos artigos 32, 45, §
2º e 46, da Constituição Estadual; e no artigo 127, inciso X, alínea
“d”, da Resolução TCEES 182/2002.
2.4. Cancelamento de Restos a Pagar Processados (Item 3.11
da ICC 223/2012)
Base Legal: Inobservância ao disposto nos artigos 63 e 85 da Lei
Federal 4.320/1964; e nos artigos 45, § 2º e 46 da Constituição do
Estado do Espírito Santo.
Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando no sentido de que seja
emitido PARECER PRÉVIO recomendando a REJEIÇÃO das contas
do senhor Reginaldo dos Santos Quinta, frente à Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy, no exercício de 2010, tendo
em vista o cometimento de grave infração a norma constitucional
e legal, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012.
Outrossim, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas
Recomende ao gestor atual:
4.1. Verificar e corrigir, oportunamente, a divergência encontrada
na movimentação registrada no “Inventário das Contas do Ativo
Permanente”, bem como avaliar o sistema contábil utilizado pelo
Município, quanto à utilização do método das partidas dobradas,
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 4.320/1964;
4.2 Verificar e corrigir, oportunamente, a baixa realizada
indevidamente no saldo de Dívida Ativa, a fim de manter a
fidedignidade dos demonstrativos contábeis.
O Ministério Público Especial de Contas, PPJC 682/2014, de
fls. 1294/1296, subscrito pelo Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, recomenda a rejeição das contas prestadas pelo Sr.
Reginaldo dos Santos Quinta, referente ao exercício de 2010 da
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, corroborando, assim,
com os termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4503/2013.
Realizada a sustentação oral pelo advogado do interessado, na
Sessão Ordinária do dia 05/05/2015, as notas taquigráficas foram
juntadas aos autos, às fls. 1319/1323, juntamente com Memorial,
fls. 1328/1342.
Novamente manifesta-se o corpo técnico, a 3ª Secretaria de
Controle Externo, por meio da Manifestação Técnica de Defesa
MTD 14/2015, fls. 1347/1365, e o NEC, através da Manifestação
Técnica de Defesa MTD 15/2015, fls. 1367/1388, a qual
subscreveu na íntegra o entendimento apresentado na MTD
14/2015, concluindo da seguinte forma:
À luz do exposto, corroborando integralmente com as razões,
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fundamentos e conclusões apresentados na Manifestação Técnica
de Defesa 14/2015, opina-se diante do preceituado no Art. 319,
§1º, IV da Resolução TC 261/2013, para que seja emitido parecer
prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO
com Ressalva das contas do senhor Reginaldo dos Santos
Quinta – frente à Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, no exercício de 2010, nos termos dos art. 80, Inciso I,
da Lei Complementar nº 621/2012, haja vista a manutenção das
seguintes irregularidades:
1. Fonte de recurso insuficiente para a abertura de créditos
adicionais (item 3.2.2 do RTC 274/2011)
Base Legal: artigos 2º, 7º, 42, 43, 46, 75, 76, 77 e 85 da Lei
4.320/1964; artigo 1º, § 1º da Lei Complementar 101/2000;
artigo 5º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei Orçamentária Anual
de Presidente Kennedy nº. 859/2009; e artigo 127, inciso IV da
Resolução TCEES 182/2002.
2. Conta bancária com movimentação em 2010 e com extrato
bancário com saldo zerado em 31/12/2010 não registrada
no termo de verificação das disponibilidades financeiras
(item 4.3.3 do RTC 274/2011)
Base Legal: art. 85, da Lei Federal 4.320/1964; e art. 127, inciso
III, alínea “c”, da Resolução TCEES 182/2002.
3. Cancelamento de dívida ativa tributária sem a exposição
dos motivos que o ensejaram e sem o envio de documentos
que comprovem sua legalidade (item 5.3.5 do RTC 274/2011)
Base Legal: artigo 85, da Lei Federal 4.320/1964; artigo 14, §
1º, da Lei 101/2000; artigos 32, 45, § 2º e 46, da Constituição
Estadual; e artigo 127, inciso X, alínea “d”, da Resolução TCEES
182/2002.
Por derradeiro, sugere-se recomendar ao atual Prefeito Municipal
de Presidente Kennedy que:
Verifique e corrija, oportunamente, a divergência encontrada
na movimentação registrada no “Inventário das Contas do Ativo
Permanente”, bem como avalie o sistema contábil utilizado pelo
Município, quanto à utilização do método das partidas dobradas,
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 4.320/1964;
Verifique e corrija, oportunamente, a baixa realizada indevidamente
no saldo de Dívida Ativa, a fim de manter a fidedignidade dos
demonstrativos contábeis.
Por fim, o Ministério Público Especial de Contas, através da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestase de acordo com a proposição do Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, MTD 15/2015, que ratificou a MTD
14/2015, da 3ª SCE.
É o relatório.
VOTO
TC – 1888/2011
Os presentes autos cuidam da Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2010, do Município de Presidente Kennedy, sob a
responsabilidade do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta.
Ressalte-se que, inicialmente foram detectados no Relatório
Técnico Contábil RTC 274/2011, indícios de irregularidades que
resultaram na citação do responsável, o qual foi devidamente
citado e compareceu aos autos apresentando sua defesa, que foi
analisada pela então 4ª Controladoria Técnica.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 223/2012, recomendou a
rejeição das contas, pois, apesar de ter tido como afastados alguns
indicativos de irregularidades, decidiu por considerar mantidos os
seguintes itens: Fonte de recurso insuficiente para a abertura de
créditos adicionais; Conta bancária com movimentação em 2010
e com extrato bancário com saldo zerado em 31/12/2010 não
registrada no Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras;
Cancelamento de dívida ativa tributária sem a exposição dos
motivos que o ensejaram e sem o envio de documentos que
comprovem sua legalidade; e Cancelamento de Restos a Pagar
Processados. Daí porque, opinou pela emissão de Parecer Prévio
dirigido à Câmara Municipal de Presidente Kennedy, a rejeição das
contas do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, referente ao exercício
de 2010. Na mesma linha de entendimento, se posicionou o NEC –
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, e o Ministério
Público Especial de Contas.
O responsável, ao apresentar suas justificativas e documentação, ao
final, solicitou autorização para defesa oral quando do julgamento
do presente feito.
Foi, então, realizada a sustentação oral pelo advogado do
interessado, na Sessão Ordinária do dia 05/05/2015, juntadas as
notas taquigráficas e o Memorial de justificativas, e novamente se
manifestou o corpo técnico e ministerial.
Ao compulsar os autos, após feita a defesa oral, evidencia-se que
as irregularidades elencadas, constantes na prestação das contas,
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foram devidamente reanalisadas através da Manifestação Técnica
de Defesa MTD 14/2015, da 3ª SCE, a qual foi subscrita pelo NEC,
MTD 15/2015, concluindo-se, ao final, para que seja emitido parecer
prévio recomendando à Câmara Municipal de Presidente Kennedy a
aprovação com ressalva das presentes contas, tendo em vista
que se mantiveram somente as seguintes irregularidades: Fonte
de recurso insuficiente para abertura de créditos adicionais; Conta
bancária com movimentação em 2010 e com extrato bancário com
saldo zerado em 31/12/2010 não registrada no termo de verificação
das disponibilidades financeiras; e Cancelamento de dívida ativa
tributária sem a exposição dos motivos que o ensejaram e sem o
envio de documentos que comprovem sua legalidade. O Ministério
Público Especial de Contas corrobora com o mesmo
entendimento do corpo técnico.
Considerando que, as contas apresentadas pelo Sr. Reginaldo dos
Santos Quinta foram protocolizadas neste Tribunal de Contas em
31/03/2011, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação
vigente;
Considerando que, houve o cumprimento com relação aos
limites constitucionais e legais de Aplicação na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino, gastos com remuneração dos
profissionais do magistério; observando, também, que não houve
emissão de nenhum parecer de alerta referente ao exercício
financeiro;
Considerando, ainda, que o Ministério Público de Contas,
acompanhou o entendimento do Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, opinando pela aprovação com ressalva
das contas em questão, sugerindo recomendações ao atual gestor;
Encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pela 3ª
Secretaria de Controle Externo, Manifestação Técnica de Defesa
MTD 14/2015, corroborado pelo NEC, Manifestação Técnica de
Defesa MTD 15/2015, entendendo que, mediante a análise da
defesa apresentada, bem como dos documentos que compõem a
presente prestação de contas, não resultou nenhuma grave infração
à norma legal, nem restou configurado dano ao erário;
Pelo exposto, VOTO no sentido de que seja emitido Parecer Prévio
recomendando à Mesa da Câmara do Município de Presidente
Kennedy a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS, sob
a responsabilidade do Senhor Reginaldo dos Santos Quinta,
relativas ao exercício de 2010, nos termos do artigo 80, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 132, inciso II, da
Resolução TC-261/13.
VOTO, ainda, com base no art. 105 da LC 621/12, seja feita
recomendação ao atual Prefeito Municipal de Presidente Kennedy
para que:
Verifique e corrija, oportunamente, a divergência encontrada
na movimentação registrada no “Inventário das Contas do Ativo
Permanente”, bem como avalie o sistema contábil utilizado pelo
Município, quanto à utilização do método das partidas dobradas,
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 4.320/1964;
Verifique e corrija, oportunamente, a baixa realizada indevidamente
no saldo de Dívida Ativa, a fim de manter a fidedignidade dos
demonstrativos contábeis.
Após julgamento do feito, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1888/2011,
RESOLVEM 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 José Antônio Almeida Pimentel:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Presidente Kennedy a
aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Presidente Kennedy, referente ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. Reginaldo dos Santos, nos termos do
artigo 80, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 132,
inciso II, da Resolução TC-261/13;
2. Recomendar ao atual Prefeito de Presidente Kennedy que:
2.1. Verifique e corrija, oportunamente, a divergência encontrada
na movimentação registrada no “Inventário das Contas do Ativo
Permanente”, bem como avalie o sistema contábil utilizado pelo
Município, quanto à utilização do método das partidas dobradas,
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 4.320/1964;
2.2. Verifique e corrija, oportunamente, a baixa realizada
indevidamente no saldo de Dívida Ativa, a fim de manter a
fidedignidade dos demonstrativos contábeis;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
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Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 28 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. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1059/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2756/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ROBERTO SANTOS OLIVEIRA
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, 6º
Bimestre, meses 13 e 14, do exercício 2014, da Câmara Municipal
de Ponto Belo, no sistema informatizado denominado Cidades
Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 356/2015 (fls. 1) opinando pela Notificação do responsável,
senhor Roberto Santos Oliveira.
Após, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
379/2015 (fls. 08), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o
envio dos dados faltantes - Termo de Notificação No 650/2015. As
informações foram prestadas (fls. 14/19), 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 233/2015 (fls.23), constatou que os dados
alusivos ao 6º Bimestre, meses 13 e 14, exercício de 2014, foram
recebidos atendendo assim ao Termo de Notificação acima
referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 2756/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou mediante Parecer PPJC 3390/2015 (fls. 31), da
lavra do Ilustre Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão, RCO
Nº 233/2015, 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
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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 – RCO
Nº 233/2015 - e do Ministério Público Especial de Contas parecer
PPJC 3390/2015, (fls. 31), 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

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 299/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC 3545/2015.
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

Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos.

VOTO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2756/2015,
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, 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 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
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3312/2015,
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, 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 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-1061/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3312/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - ROBERTO SANTOS OLIVEIRA
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Relatório
de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2° semestre de 2014, da
Câmara Municipal de Ponto Belo, sob a responsabilidade do senhor
Roberto Santos Oliveira.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 393/2015 (fls.01), opinando pela Notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
430/2015 (fl.04), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 678/2015 (fls.05). As
informações foram prestadas, (fls. 10/12), e os autos encaminhados
para análise e manifestação.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 299/2015
a Auditora de Controle Externo- Fabiana Pereira Azevedo Xavier,
constatou que os dados alusivos ao RGF 2° semestre de 2014,
foram encaminhados, atendendo assim ao Termo de Notificação
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 3312/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer às PPJC
3545/2015, (fls.21), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão,
ante o envio da Prestação de Contas.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.

ACÓRDÃO TC-1179/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-0444/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO
CANAÃ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JÚNIOR PRIORI PERINNI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 5º bimestre, exercício de 2014, da
Câmara Municipal de São Roque do Canaã, sob a responsabilidade
do senhor Júnior Priori Perinni.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 86/2015 (fls.01), opinando pela Notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
100/2015 (fl.03), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 109/2015 (fls.04).
Conforme a Área Técnica, os dados referentes ao Termo de
Notificação foram homologados.
Por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 324/2015,
a Auditora de Controle Externo, Margareth Cardoso Malheiros,
constatou que os dados alusivos ao 5º bimestre, exercício de 2014,
foram encaminhados, atendendo, assim, ao Termo de Notificação,
acima referido. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 444/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer às fls. 16,
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

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

pelo

ARQUIVAMENTO

dos

presentes

autos.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 19 de outubro de 2015
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 324/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas (fls. 16).
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-0444/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-1180/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2761/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2014.
RESPONSÁVEL - LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
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 Prefeitura Municipal de São José do Calçado,
sob a responsabilidade da senhora Liliana Maria Rezende Bullus.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 333/2015 (fls.01), opinando pela citação da responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
373/2015 (fls.08), concedendo o prazo de 15 dias para
esclarecimentos e envio dos dados faltantes - Termo de Citação No
651/2015 (fls.09). A gestora, dia 23 abril de 2015 nos encaminhou
o Ofício nº 000194/2015, protocolizado neste Tribunal sob o
54345/2015-7, solicitando prorrogação de prazo por mais 10 dias,
para sanar a referida pendência. Ante ao exposto, foi elaborada
Decisão Monocrática Preliminar DECM 790/2015 (fls.18/19)
deferindo o pleito, Termo de Notificação Nº 1099/2015 (fls. 20).
As informações foram enviadas, dia 02 de julho de 2015, protocolo
58054/2015-5, conforme consta às folhas 25/41, 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 402/2015 (fls.43/47), constatou que os
dados alusivos ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2014 foram
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encaminhados e homologados, atendendo assim ao Termo de
Citação (fls. 09), acima referido, estando o jurisdicionado no
presente processo, em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012. Por via de consequência, propôs o arquivamento do
Processo TC 2761/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
(fls.51), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano
Vieira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
Nº 402/2015, 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
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 402/2015 (fls. 43/47) e no Parecer PPJC (fls.
51).
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-2761/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-1181/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3090/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - 2º SEMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2014.
RESPONSÁVEL - GENALDO RESENDE RIBEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL - 2º SEMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 2° semestre de 2014, da Câmara
Municipal de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade do senhor
Genaldo Resende Ribeiro.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI – 263/2015 -(fls.01), opinando pela Notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
333/2015 (fl.03), concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o envio
dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 582/2015 (fls.04).
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Em atendimento ao termo de Notificação, o gestor encaminhou
justificativa protocolizada sob o n° 53828/2015-5, (fls.07/12), e os
autos encaminhados para análise e manifestação.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO
No238/2015, o Coordenador da 6a Secretaria de Controle Externo –
Rubens Cesar Baptista de Almeida, constatou que os dados alusivos
ao 2° semestre de 2014, foram encaminhados, atendendo assim
ao Termo de Notificação acima referido. Por via de consequência,
propôs o arquivamento do Processo TC 3090/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer, (fls.20),
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 238/2015 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC (fls.20).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da
Resolução TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica
e do Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3090/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, 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, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
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-1183/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3299/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2° SEMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - JUSCELINO HENK
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° SEMESTRE DE
2014 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de omissão de Relatório de Gestão Fiscal-RGF,
2º Semestre, do exercício 2014, da Câmara Municipal de Baixo
Guandu, no sistema informatizado denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 397/2015 (fls. 1), opinando pela Notificação do responsável,
senhor Juscelino Henk.
Após, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
435/2015 (fls. 04), concedendo o prazo de 10 dias para encaminhar
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o Relatório de Gestão Fiscal – Termo de Notificação Nº 692/2015. As
informações foram prestadas (fls. 10/62), e os autos encaminhados
à 4ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, o Auditor de Controle Externo, Paulo
Sérgio Luchi de Carvalho, por meio do Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO No 272/2015 (fls.65), constatou que os dados
alusivos ao exercício de 2014, foram recebidos, atendendo,
assim, ao Termo de Notificação, acima referido. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3299/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou mediante Parecer PPJC 3405/2015, (fls. 69), da
lavra do Ilustre Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, corroborando com o Relatório Conclusivo de Omissão, RCO
Nº 272/2015, ante o envio do Relatório de Gestão Fiscal.
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 – RCO
Nº 272/2015 - e do Ministério Público Especial de Contas PPJC
3405/2015, (fls.69), 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-3299/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, e o
Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1184/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3275/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6° BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6° BIMESTRE
DE 2014 – 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 - RREO, referentes ao 6º bimestre
de 2014, no sistema informatizado de verificação LRF-Web, da
Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do
senhor Rogério Feitani.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 374/2015 (fls.01), opinando pela notificação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
412/2015 (fls.04), concedendo o prazo de 10 dias para o envio
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dos dados faltantes - Termo de Notificação No 669/2015 (fls.05).
As informações foram enviadas pelo gestor, dia 23 de abril de
2015, protocolo 54291/2015-4 conforme consta às folhas 10/12,
e os autos encaminhados à 3ª Secretaria de Controle Externo para
análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo
– Margareth Cardoso Rocha Malheiros, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO No 235/2015 (fls.16/17), constatou
que os dados alusivos ao 6º bimestre de 2014 foram recebidos
atendendo assim ao Termo de Notificação acima referido. Por via de
consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 3275/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
3391/2015 (fls.21), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, corroborando com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO Nº 235/2015 (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 235/2015 (fls. 16/17) e no Parecer PPJC
3391/2015 (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-3275/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, e o
Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1239/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2691/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5° E 6°
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ DE BARROS NETO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5° E 6°
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de omissão de encaminhamento da
Prestação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 5º e 6º bimestre
e meses 13 e 14 de 2014, no sistema informatizado de verificação
Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, sob a
responsabilidade do senhor José de Barros Neto.
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Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 334/2015 (fls.01), opinando pela citação do responsável.
Assim, foi executada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
372/2015 (fls.08), concedendo o prazo de 15 dias para o envio
da Prestação de Contas Bimestral indicada na ITI 334/2015 Termo de Citação No 652/2015 (fls.09). O gestor nos encaminhou
documentação de Protocolos nº 54701/2015-5 e nº 55397/20156 (fls.22/24) solicitando prorrogação de prazo para o envio da
Prestação de Contas Bimestral solicitada na Instrução Técnica
Inicial.
Conforme consta às folhas 28, os autos foram encaminhados a
Secretaria Geral de Controle Externo para que nos informasse se
havia sido homologado no sistema informatizado – Cidades Web,
algum arquivo referente ao termo Citação acima referido.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo –
Fabiana Pereira Azevedo Xavier, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO No 407/2015 (fls.29/35), constatou que os
dados alusivos ao 5º e 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2014
foram encaminhados e homologados, atendendo assim ao Termo
de Citação, Nº 652/2015, estando o jurisdicionado no presente
processo, em conformidade com a Resolução TCEES 247/2012.
Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC
2691/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC Nº
3992/2015 (fls.39), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, corroborando com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO Nº 407/2015, 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
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 407/2015 (fls. 29/35) e no Parecer PPJC
3992/2015 (fls. 39).
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-2691/2014,
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, 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, e a
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-911/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3965/2014

www.tce.es.gov.br

Página 57

Segunda-feira, 19 de outubro de 2015
JURISDICIONADO - BANESTES ADMINISTRADORA, CORRETORA
DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA. – BANESCOR
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2013
RESPONSÁVEIS
- CARLOS ALBERTO DA SILVA E
RODOLFO RENOLDI HEIMBECK
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – 1) REGULAR – QUITAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÕES – 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMON:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Banestes Administradora, Corretora de Seguros, Previdência
e Capitalização Ltda, sob responsabilidade dos Sres. Carlos
Alberto da Silva (Cargo: Diretor-Presidente) e Rodolfo Renoldi
Heimbeck (Cargo: Administrador Técnico de Seguros), referente
ao exercício de 2013.
A documentação foi examinada pela 9ª Secretaria de Controle
Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 38/2015
(fls. 22/42), recomendando que sejam consideradas REGULARES
as contas prestadas pelos Sres. Carlos Alberto da Silva e Rodolfo
Renoldi Heimbeck, referentes ao exercício financeiro de 2013.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2822/2015, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 44/46),
opinou pela regularidade das contas apresentadas, dando plena
quitação aos responsáveis, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 38/2015
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 Carlos Alberto da Silva – Diretor
Presidente e Rodolfo Renoldi Heimbeck – Administrador Técnico
de Seguros, frente ao Banestes Administradora e Corretora de
Seguros, Previdência e Capitalização LTDA, no exercício de 2013,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando plena quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
Por oportuno, sugere-se RECOMENDAR aos atuais gestores do
Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e
Capitalização LTDA, para que:
- Encaminhem inventário de bens móveis, que contenha
minimamente: a relação individualizada dos bens móveis com
número do patrimônio, a data de aquisição/incorporação, a
localização, o valor e as totalizações por grupos, em atendimento
ao Anexo 07 da Instrução Normativa TC nº 28/2013;
- Elabore, ao final de cada exercício, inventário de bens em estoque
que contenha minimamente: a descrição dos bens, a quantidade
em estoque, o valor unitário e o valor total em estoque, sempre que
existirem valores contabilizados na rubrica contábil “estoques”, em
atendimento ao Anexo 7 da Instrução Normativa TC nº 28/2013,
encaminhando-o ao Tribunal por ocasião da apresentação da
Prestação de Contas Anual.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com
as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis
que as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas
apresentadas, referentes ao exercício de 2013, são bastante
razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Banestes Administradora e
Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda, sob a
responsabilidade dos Sres. Carlos Alberto da Silva (Cargo: Diretor
Presidente), Rodolfo Renoldi Heimbeck (Cargo: Administrador
Técnico de Seguros), relativas ao exercício de 2013, nos termos
do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Por fim, RECOMENDO aos atuais gestores do Banestes
Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização

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

LTDA, para que:
- Encaminhem inventário de bens móveis, que contenha
minimamente: a relação individualizada dos bens móveis com
número do patrimônio, a data de aquisição/incorporação, a
localização, o valor e as totalizações por grupos, em atendimento
ao Anexo 07 da Instrução Normativa TC nº 28/2013;
- Elabore, ao final de cada exercício, inventário de bens em estoque
que contenha minimamente: a descrição dos bens, a quantidade
em estoque, o valor unitário e o valor total em estoque, sempre que
existirem valores contabilizados na rubrica contábil “estoques”, em
atendimento ao Anexo 7 da Instrução Normativa TC nº 28/2013,
encaminhando-o ao Tribunal por ocasião da apresentação da
Prestação de Contas Anual.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3965/2014,
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, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Banescor –
Banestes Administradora, Corretora de Seguros, Previdência
e Capitalização Ltda, referente ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade dos Srs. Carlos Alberto da Silva e Rodolfo Renoldi
Heimbeck, dando-lhe a devida quitação.
2. Recomendar aos atuais gestores do Banestes Administradora e
Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização LTDA, para que:
2.1. Encaminhem inventário de bens móveis, que contenha
minimamente: a relação individualizada dos bens móveis com
número do patrimônio, a data de aquisição/incorporação, a
localização, o valor e as totalizações por grupos, em atendimento
ao Anexo 07 da Instrução Normativa TC nº 28/2013;
2.2. Elabore, ao final de cada exercício, inventário de bens em
estoque que contenha minimamente: a descrição dos bens, a
quantidade em estoque, o valor unitário e o valor total em estoque,
sempre que existirem valores contabilizados na rubrica contábil
“estoques”, em atendimento ao Anexo 7 da Instrução Normativa
TC nº 28/2013, encaminhando-o ao Tribunal por ocasião da
apresentação da Prestação de Contas Anual.
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 1º de julho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1008/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4404/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA, 1º
E 2º BIMESTRES DE 2014
RESPONSÁVEL - JANNY SPADETO AMBROZIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA,
1º E 2º BIMESTRES DE 2014 – MULTA – REITERAR
NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Versam os presentes autos sobre a omissão de envio das
Prestações de Contas Bimestrais, referente à abertura e os
1º e 2º bimestres de 2014 do Fundo Municipal de Saúde de
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Brejetuba, sob responsabilidade da Sra. Janny Spadeto Ambrozim,
em descumprimento à Resolução TC nº 261/2013 e IN 28/2013.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial Nº 563/2014,
esta Corte expediu o Termo de Notificação nº 1002/2014 à
responsável para que, no prazo de 10 (dez dias) improrrogáveis,
enviasse a esta Corte as Prestações de Contas Bimestrais
relacionadas naquela Instrução.
Diante da manutenção da omissão o Conselheiro Relator decidiu
citar a responsável, conforme Termo de Citação nº 2140/2014,
concedendo prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, para
que a responsável enviasse as Prestações de Contas Bimestrais,
ressaltando que o não atendimento implicaria em sanção de multa,
conforme disposição do artigo. 389, VIII e IX da resolução TC
261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar 621/2012.
A área técnica, através da Manifestação Técnica Preliminar –
MTP 500/2015 (fls. 19/20) sugeriu a reiteração da notificação
bem como a aplicação de multa, nos termos do art.389 do RITCEES
e art.135 da LC 621/2012, visto que a responsável não atendeu ao
Termo de Citação 2140/2014.
Analisando os autos verifico que a gestora está inadimplente
com esta Corte de Contas. Entendo que a inércia da gestora em
atender a legislação que a obriga a prestar contas dos recursos
públicos, além de contrariar os desígnios deste Tribunal, frustra
mandamentos constitucionais, inviabilizando a verificação das
informações referentes à execução orçamentária, financeira e
patrimonial da entidade.
Quanto à imposição de multa, apenas pondero que o não
atendimento à determinação deste Tribunal pela Senhora Janny
Spadeto Ambrozim foi reiterada. Sendo assim, a dosimetria do
quantum de multa deve levar em consideração o caráter dúplice
da penalidade que, neste caso, deve retratar não apenas o caráter
punitivo pela atitude consciente dispensada pelo gestor a esta
Corte de Contas, mas também deve revelar o caráter pedagógico
da medida, de modo a inibir a disseminação de comportamentos
semelhantes.
Face ao exposto, acompanhando a Área Técnica, tendo em vista a
inércia da gestora em atender a legislação que a obriga a prestar
contas dos recursos públicos que administra, VOTO para que a
Câmara adote as seguintes decisões:
I - pela imposição de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à
gestora, Senhora Janny Spadeto Ambrozim, com base no artigo
135, Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo 389,
inciso IX do Regimento Interno desta Corte.
II – pela reiteração da Notificação da responsável, Senhora
Janny Spadeto Ambrozim, concedendo prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, para que envie as Prestações de Contas
Bimestrais, nos termos da ITI 563/2014.
Ressalto que o não atendimento da nova notificação conduz à
reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e
poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento
Interno desta Corte.
Encaminhe-se à responsável, cópia integral deste voto, juntamente
com o Termo de Notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4404/2014,
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, nos termos do
voto do Relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Impor multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à gestora,
Senhora Janny Spadeto Ambrozim, com base no artigo 135, Inciso
IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo 389, inciso IX do
Regimento Interno desta Corte;
2. Reiterar notificação da responsável, Senhora Janny Spadeto
Ambrozim, concedendo prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
para que envie as Prestações de Contas Bimestrais, nos termos da
ITI 563/2014;
Ressalta-se que o não atendimento da nova notificação conduz à
reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e
poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento
Interno desta Corte.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigada 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
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Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
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-1009/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-329/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ GERALDO GUIDONI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º BIMESTRE
DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 5º bimestre do exercício de 2014 da Prefeitura
Municipal de São Domingos do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 291/2015
(fls.14), a 5ª Secretaria de Controle Externo verificou que os
dados referentes ao 5º Bimestre de 2014 foram encaminhados e
homologados, tendo cumprido o Termo de Notificação n° 193/2015,
sugerindo o arquivamento dos autos e sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-329/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Procurador-Geral de Contas
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1010/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO  - TC-6827/2010 (APENSO: TC-723/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL - LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
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ADVOGADOS
- SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB/ES Nº
3462), FERNANDO ALVES AMBRÓSIO (OAB/ES Nº 4508) E VITOR
RIZZO MENECHINI (OAB/ES Nº 10918)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
– 1) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 2)
REJEITAR PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – 3)
CONTAS IRREGULARES – MULTA – RESSARCIMENTO – 4)
PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA EM APENSO – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I
RELATÓRIO
Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura do Município
de Baixo Guandu, relativa ao exercício de 2009, cuja gestão foi de
responsabilidade do Prefeito Lastênio Luiz Cardoso.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
265/2010 em que foram narrados os indícios de irregularidades
então apurados, o que ensejou a citação do gestor nos termos
reproduzidos pela Instrução Técnica Inicial ITI 933/2011 e Decisão
Preliminar TC 710/2011.
Prestadas as justificativas, o feito seguiu ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) que se manifestou na forma
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2851/2013, pugnando pela
conversão do feito em tomada de contas, com julgamento pela
irregularidade.
Encerrando a tramitação regimental, a 1ª Procuradoria de Contas
acolheu in totum o pronunciamento técnico, conforme registrado no
Parecer PPJC 3800/2014.
É o relatório. Segue o voto.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente
instruído, estando apto ao julgamento, eis que observados todos os
trâmites legais e regimentais, sob os registros de que o processo
já passou pelo crivo do Plenário desta Corte em sua 10ª Sessão
Ordinária, conforme decisão 2135/2015, ora transcrita:
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade,
em sua 10ª sessão ordinária, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, que fundamenta
esta Decisão, considerar prejudicada a apreciação da preliminar
tratada no item II.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva 2851/2013,
deixando de instaurar o incidente de inconstitucionalidade da Lei
do Município de Baixo Guandu nº 2.478, de 19/12/2008, tendo em
vista as razões expostas naquele item.
DECIDE, ainda, devolver os autos à Primeira Câmara para
apreciação do mérito.
Passo, pois, a analisar o mérito das irregularidades apontadas.
II.2
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
II.2.1 Fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito em
data posterior ao pleito eleitoral (item 2.1, ITC 2851/2013)
Base legal: Infringência ao artigo 19, § 2º inciso I da Lei Orgânica
Municipal.
Em função da ilegalidade da Lei Municipal 2.478/2008, narrada
no item anterior, a área técnica apontou esta irregularidade,
consubstanciada no pagamento de subsídios ao prefeito e ao viceprefeito em desacordo com a Lei Orgânica do Município, por afrontar
a regra da anterioridade e aumentar os subsídios após os trinta dias
anteriores às eleições municipais (05/09/2008).
O NEC noticiou a existência de uma errata à Lei Orgânica que
teria suprimido o inciso I, do § 2º, do artigo 19, mas não obteve a
comprovação de que tenha sido submetido a regular tramitação na
casa legislativa e, por isso, desconsiderou o documento.
Assim sendo, a Instrução Técnica Conclusiva 2851/2013
acompanhou o apontamento técnico inicial e pugnou pela
manutenção da irregularidade, considerando que os subsídios
válidos para o período eram aqueles constantes da Lei Municipal
2.189/2004, ou seja, R$ 7.500,00 para o prefeito e de R$ 2.850,00
para o vice, indicando-se a necessidade de serem ressarcidas as
quantias excedentes, na ordem de R$ 54.000,00 e R$ 10.382,40,
respectivamente, sendo imputável ao gestor o ressarcimento do
montante total equivalente a 33.410,69 VRTE.
Acerca do tema da fixação de subsídios para prefeito e vice-prefeito
aparentemente em desacordo com regras de anterioridade, já tive
a oportunidade de me manifestar, como o fiz nos autos do Processo
TC 4504/2011, em que votei pela exclusão da irregularidade,
acompanhando posicionamento atualizado proferido pelo NEC,
consignado na Manifestação Técnica de Defesa MTD 25/2014.
Em breve histórico, vejo que a fixação da remuneração dos
agentes políticos foi originalmente regulada pelo inciso V do art.
29 da Constituição Federal de 1988 que tratou conjuntamente
da remuneração de prefeitos, vice-prefeitos e de vereadores,
estabelecendo, em todo o caso, que fosse observado o princípio da
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anterioridade.
No mesmo sentido a Lei Orgânica do Município de Baixo Guandu
cuidou do tema e, em seu art. 19 §2º inciso I, previu a fixação dos
subsídios até trinta dias antes das eleições municipais para vigorar
na legislatura seguinte.
Nesse cenário, a única hipótese constitucionalmente aceita de
alteração dos subsídios no decorrer da legislatura ou do mandato
seria a autorizada pela parte final do inciso X, do artigo 37 da
Constituição Federal, isto é, por meio de revisão geral anual
concedida a todos os agentes e servidores públicos, em relação à
mesma data-base e sem distinção de índices.
Ocorre que a Emenda Constitucional 19/1998 alterou o regramento
da matéria e passou a diferenciar o tratamento até então conferido
aos agentes políticos, deixando de impor a regra da anterioridade
à fixação dos subsídios de prefeito e vice-prefeito, mantendo-a
tão somente à fixação dos subsídios de vereadores, conforme
ficou explícito na redação dada aos incisos V e VI do art. 29 da
Constituição Federal.
Por outro lado, as mencionadas alterações não foram acompanhadas
pela legislação local, em especial pela citada Lei Orgânica do
Município a qual, segundo expressa disposição do caput do art. 29
da CF/88, deveria atender os princípios ali estabelecidos.
Penso, portanto, que a legislação municipal, especificamente quanto
à fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo,
mostra-se incompatível com o texto constitucional, posterior e
hierarquicamente superior, resultando inaplicável a Lei Orgânica do
Município de Baixo Guandu quanto ao tema, dado que não fora
recepcionada pela Constituição Federal, alterada pela Emenda
19/1998.
Assim, entendo que, desde o advento da EC 19/1998, não há
óbice a que os subsídios fixados para prefeito e vice-prefeito sejam
alterados no decorrer de uma legislatura ou mandato, ainda que
não confirmada a hipótese de revisão geral anual e desde que sejam
respeitados os limites do inciso V, do artigo 29, da Constituição da
República, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico voto
por que seja afastado este indício de irregularidade e o consequente
ressarcimento.
II.2.2 Acréscimo contratual indevido - serviço de
implantação de sistemas de avaliação (item 2.2, ITC
2851/2013)
Base legal: artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93.
Em análise ao contrato 32/2009, firmado com a empesa Gualimp
Assessoria e Consultoria Ltda. visando à implantação de avaliação
de desempenho de servidores em estágio probatório, no valor
total de R$ 40.200,00, a equipe de auditoria identificou também
a celebração indevida de um acréscimo contratual na ordem de R$
10.000,00.
A respeito disso, o então Prefeito, senhor Lastênio Luiz Cardoso,
aduziu que o contrato, com vigência inicial de 180 dias, necessitou
de prorrogação por mais 90 dias, devido à demora na aprovação do
projeto de lei que implantou o sistema de avaliação, o que atrasou
a efetiva execução das avaliações pela contratada.
Acrescentou, ainda, que a ideia inicial era de se implantarem
avaliações trimestrais, mas que uma alteração tida durante a
tramitação do projeto de lei instituiu a quadrimestralidade das
avaliações, o que teria ensejado a readequação do material já
preparado pela empresa e o adiamento de seminário que integrava
o contrato, ensejando o realinhamento de custos.
Submetida a questão ao crivo do NEC, frisou-se que o objeto
contratual abrangia o estudo e o levantamento das condições
gerais, a elaboração da proposta de regulamentação das leis,
o gerenciamento da aplicação do sistema a ser adotado, a
apresentação de relatório de avaliação individual, a avaliação de
todo o processo e a realização de um seminário, fixando-se o prazo
de 180 dias.
No entanto, em 03/09/2009, última semana de vigência contratual,
a empresa Gualimp solicitou a prorrogação do prazo para mais 90
dias e o acréscimo do valor em R$ 10.000,00, invocando como
justificativa a alteração da periodicidade das avaliações, que teria
sido alterada de trimestral para quadrimestral, bem como a demora
do processo legislativo que culminou na aprovação da Lei Municipal
2.519/2009.
Assim, a área técnica entendeu que a prorrogação contratual seria
decorrente, não da ampliação do objeto contratual, mas do atraso
do seu cumprimento e rechaçou a alegação do gestor de que grande
parte do serviço realizado pela empresa teve que ser refeito.
Além disso, o NEC entendeu que a tese da defesa contrariava os
motivos expostos no processo administrativo em que se pactuou
a prorrogação do contrato 32/2009, especialmente por estar nele
demonstrado que a administração reconheceu sua responsabilidade
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pelo atraso e pela inexecução do objeto contratado no prazo
inicialmente estabelecido, não obstante tenha providenciado, à
época, o pagamento integral dos serviços a cargo da empresa,
inexistindo comprovação de prejuízo ou ampliação do objeto que
justificasse o aditamento do valor contratual.
Devo acrescentar que, segundo consta do processo administrativo
referente ao contrato 32/2009, acompanha relatório da empresa
Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. documento em que
apresentada sugestão de projeto de lei do qual consta, desde o
início da execução contratual, a previsão de que as avaliações de
desempenho seriam quadrimestrais, fato que repele a alegação
de que a alteração da periodicidade de tais instrumentos
teriam ensejado qualquer adequação no trabalho a ser por ela
desempenhado e contraria as teses postas naqueles autos e na
defesa do senhor Lastênio Luiz Cardoso (fls. 195 e 221 – v. I).
A respeito de eventual demora na tramitação do projeto de lei,
consta dos autos via da Lei Municipal 2.519/2009, na qual se vê
que é datada de 29/05/2009, bem como sua republicação em
20/07/2009, o que, em se tratando de um contrato com vigência de
180 dias a expirar em 06/09/2009, mostra-se razoável. No entanto,
a alegação de demora na tramitação do projeto foi apresentada às
vésperas da expiração do prazo de validade do contrato.
Ademais, a regulamentação normativa das avaliações era etapa
contratualmente prevista e deveria ter sido previamente considerada
para efeito do prazo contratual.
Consta, ainda, do acervo probatório, documento subscrito pela
Secretária Municipal de Administração e Finanças no qual afirma
que o atraso na execução contratual e a necessidade de sua
prorrogação se deu pelo atraso na sanção do decreto que instituiu
a comissão para instrução das avaliações (fl. 241), o que esteve a
cargo do Prefeito, senhor Lastênio Luiz Cardoso.
Quanto ao aspecto legal da prorrogação contratual, em especial
no que tange à autorização dada pelo inciso II, do §1º, do art. 57,
da Lei de Licitações, concordo com a área técnica quando afirma
não haver a superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que alterasse as condições de
execução do contrato. Logo, a situação fática evidenciada pelos
autos não se subsume à hipótese legal autorizativa do acréscimo
contratual.
Aliás, o aditamento do contrato em 25% do seu valor – no exato
limite autorizado pelo §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93 - foi medida
efetivada sem a demonstração do acréscimo ao objeto contratado,
narrando-se tão somente a necessidade de maior prazo para a
execução das etapas previstas no acordo.
Por fim, devo mencionar documento elaborado pela própria
contratada em que apresenta, após 1 ano do encerramento do
contrato (03/12/2010), o relatório das atividades desenvolvidas
durante o período da prorrogação contratual. Nele a empresa
Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda. narra a execução de
tarefas - como reunião, acompanhamento à Comissão de Avaliação
e assistência por telefone e email - nos dias 13, 18, 19 e 26 de
novembro de 2009.
Logo, concluo que tanto os motivos expostos pelo defendente
quanto os invocados nos autos do processo administrativo, embora
pudessem ensejar a prorrogação do prazo contratual ante sua
insuficiência, não autorizavam o acréscimo contratual da ordem de
25%.
Assim, acompanho o entendimento técnico e voto pelo
reconhecimento da irregularidade, condenando-se o senhor Lastênio
Luiz Cardoso ao ressarcimento de valor equivalente a 5.189,41
VRTE, além do pagamento de multa equivalente a 1.000 VRTE.
II.2.3 Ausência de sistema de controle interno (item 2.3,
ITC 2851/2013)
Base legal: artigos 70 e 74 da Constituição Federal e art. 59 da Lei
Complementar 101/2000
Em 18/08/2010, a equipe de auditoria constatou que a Prefeitura
Municipal de Baixo Guandu não possuía órgão específico ou
servidores designados para desempenhar as funções inerentes ao
controle interno.
Identificou-se, contudo, a existência da Lei Municipal 2.537/2009,
por meio da qual foi instituída uma comissão de controle interno
que, de fato, não havia sido implantada.
No entanto, como demonstrado na ITC 2851/2013, os autos
referem-se ao exercício de 2009, período anterior à orientação
firmada por este Tribunal de Contas, por meio da Resolução TC
227/2011, que autorizou a implantação do controle interno pelos
órgãos jurisdicionados, fixando-se o prazo até agosto de 2013,
conforme Resolução TC 257/2013.
Nessa esteira, embora se verifique que a irregularidade está
configurada, entendo por afastar a aplicação de penalidade pelos
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motivos invocados pela área técnica.
Deixo, contudo, de adotar a recomendação sugerida pelo NEC, no
sentido de se implantar o controle interno naquele Município, por
vislumbrar que tal medida já fora providenciada, como é possível
conferir no site da Prefeitura de Baixo Guandu em que há referência
à Controladoria Geral do Município.
II.2.4 Ausência de procedimento licitatório – fracionamento
de despesas (item 2.4, ITC 2851/2013)
Base legal: art. 2º da Lei 8.666/93
A equipe de auditoria Identificou que, por nove vezes, de junho a
outubro de 2009, foram realizadas despesas com serviços de buffet
no valor total de R$ 26.933,20, dispensando-se indevidamente a
realização de prévio procedimento licitatório, em descumprimento
ao art. 2ª, da Lei 8.666/93.
Em todos os casos, a autorização para a aquisição dos serviços
ficou a cargo do então Prefeito, senhor Lastênio Luiz Cardoso,
responsável também pela emissão dos respectivos empenhos e
ordens de pagamento.
3026/2009
4289/2009

4708/2009
5530/2009
4884/2009
5460/2009

5421/2009

7475/2009

7949/2009

Total

Para o XI
Encontro de
Cafeicultores
Para 230 pessoas
na Comissão
Organizadora
Intermunicipal da
I CONIED
Para 100 pessoas
na inauguração do
projeto habitar
Para o Seminário
de educação
tributária
Para o Arraiá do
Centro de Atenção
Psico Social
Para 120 pessoas
na IV Conferencia
municipal dos
direitos da criança
e do adolescente
Para 120 pessoas
na IV Conferencia
municipal dos
direitos da criança
e do adolescente
Para 100
pessoas no Dia
Internacional do
idoso
Para 300 pessoas
na comemoração
do dia do
professor

Nº

Data

Valor (R$)

229

22/06/09

2.214,00

236

17/07/09

7.977,10

237

17/07/09

2.134,80

238

22/07/09

1.125,60

239

22/07/09

1.103,50

240

28/07/09

2.505,50

245

13/08/09

1.669,50

265

14/10/09

2.620,00

267

28/10/09

5.333,00

26.683,00

A respeito da imputação, o gestor alegou que em todos os processos
foram feitas cotações de preços e que os valores contratados foram
os menores, tendo, entretanto, confirmado a ausência de licitação
nos casos indicados.
O NEC inicialmente teceu considerações a respeito de possível
afronta também ao princípio da moralidade, dada a finalidade a que
se prestaram os serviços contratados.
No entanto, deixo de discorrer sobre tal aspecto, uma vez que não
foi esse o enfoque abordado na imputação dirigida ao citado pela
Instrução Técnica Inicial ITI 933/2011 e Decisão Preliminar TC
710/2011, com arrimo no Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
265/2010, que se limitou a tratar da ausência de licitação e do
fracionamento de despesas.
Em relação à ausência de licitação e às contratações fracionadas,
acompanho o posicionamento técnico, pois vejo que, de fato,
foram realizadas aquisições diretas, a despeito de o somatório das
despesas com serviços de mesma natureza enquadrar-se na alçada
que obriga a Administração a licitar.
Assim, tendo sido descumpridos preceitos constitucionais e legais
inarredáveis, constato a existência da irregularidade e voto por
que seja responsabilizado o senhor Lastênio Luiz Cardoso, sobre
quem deverá recair a devida sanção pecuniária, no montante
correspondente a 2.000 VRTE.
II.2.5 Necessidade temporária de excepcional interesse
público não demonstrada – ausência de concurso público
(item 2.5, ITC 2851/2013)
Base legal: artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal
A área técnica imputou irregularidade consubstanciada na
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contratação temporária para diversos cargos para os quais houvera
sido realizado concurso público em 2007, com total de vagas não
provido, a exemplo dos cargos de mecânico, auxiliar odontológico,
secretário escolar, escriturário, fiscal, técnicos em contabilidade,
em edificações, em enfermagem, engenheiro, médico, professores
etc.
Além desses profissionais, também foram realizadas contratações
temporárias para outros cargos que não haviam sido objeto
de concurso público, como auxiliar de serviços gerais, guarda
patrimonial, motorista, pedreiro, mecânico, eletricista, advogado,
enfermeiro, farmacêutico, cirurgião dentista, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, veterinário, nutricionista, zootecnista, psicólogo,
dentre outros.
Frisou-se, ainda, a renovação sistemática de contratos temporários
já existentes, perpetuando-se as mesmas pessoas contratadas por
diversos exercícios, não se caracterizando a temporalidade.
Assim, dada a natureza das contratações temporárias efetivas e a não
demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse
público de cada qual, imputou-se a prática de irregularidade pela
ausência de concurso público e o descumprimento do art. 37 caput
e inciso II da Constituição Federal.
Em sua defesa, o gestor alegou a dificuldade para se realizar um
concurso público e defendeu que as contratações temporárias foram
amparadas pela Lei Municipal 2.568, de 24/12/2009 e ocorreram
após processo seletivo simplificado, estando amparadas pelo artigo
37 inciso IX da Constituição Federal.
O responsável justificou as contratações pela obrigatoriedade da
manutenção dos serviços públicos pela Administração e suscitou
que, mesmo após a admissão dos aprovados no concurso de 2007,
ainda remanesceu a necessidade de serem providos cargos e
funções, o que se fez pela via da contratação temporária.
Contrariando afirmação do defendente, o NEC esclareceu que o
concurso público realizado em 2007 não teve todas as suas vagas
providas e que, tendo em vista a quantidade e as circunstâncias em
que ocorreram as contratações temporárias especificadas nos autos
são irregulares e contrariam o ordenamento constitucional.
Por fim, o NEC esclareceu que a contratação temporária somente
tem lugar quando presentes os requisitos constitucionais e legais
que a autorizam, o que deve ser comprovado pelo gestor.
Revolvendo o acervo, constato que no final do primeiro ano do
mandato do senhor Lastênio Luiz Cardoso foram adotadas medidas
urgentes que resultaram na efetivação de 481 contratações
temporárias que perduraram ao longo de 2010, conforme narrado
na denúncia TC 723/2010, em apenso, e evidenciado nos achados
da auditoria em exame.
Pude também constatar que as contratações trouxeram consigo a
natureza típica dos cargos já existentes na estrutura do município
- professores, profissionais da educação e da saúde etc -, dentre
os quais inclusive permito-me citar alguns que seriam passíveis
de terceirização - auxiliar de serviços gerais, guarda patrimonial,
motorista e eletricista, por exemplo.
Ocorre que o procedimento que resultou em 481 contratações
temporárias sequer foi precedida de justificativa e o fato é que não
está minimamente demonstrada a necessidade temporária a ser
atendida por meio de tais vínculos precários e excepcionais.
Aliado a isso, a alegação do defendente acerca da dificuldade em
torno da realização de concurso público igualmente foi suscitada
sem a demonstração de que qualquer medida fosse iniciada nesse
sentido.
Pelo contrário, o gestor alega somente a necessidade de manutenção
de serviços públicos na crença de que tal justificativa seja suficiente
a elidir sua responsabilidade, olvidando-se de que tal circunstância
é uma qualidade perene da atuação estatal.
Assim, diante dos elementos que abastecem os autos, é possível
confirmar a existência desta irregularidade e constatar que se deu
em decorrência, sobretudo, da inércia da administração, razão
pela qual acompanho o entendimento da área técnica e voto por
que seja condenado o responsável ao pagamento de multa igual a
2.000 VRTE, julgando-se procedente a denúncia em apenso.
III
CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V,
do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), divirjo em parte da ITC 2851/2013 e do Parecer Ministerial
PPJC 3800/2014 e profiro o seguinte VOTO:
Pela conversão do feito em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
conforme preconiza o art. 57, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
Quanto ao mérito, ACOLHER as razões das justificativas
apresentadas pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso em relação aos
itens II.2.1 (Fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito em
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data posterior ao pleito eleitoral) e II.2.3 (Ausência de sistema
de controle interno) e REJEITÁ-LAS quanto às irregularidades
evidenciadas nos itens II.2.2 (Acréscimo contratual indevido serviço de implantação de sistemas de avaliação), II.2.4 (Ausência
de procedimento licitatório – fracionamento de despesas) e II.2.5
(Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrada – ausência de concurso público);
Com fulcro no art. 84 inciso III alíneas “c” e “e”, da Lei Complementar
Estadual 621/2013, JULGAR IRREGULARES as contas do senhor
Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito do Município de Baixo Guandu
no exercício de 2009, aplicando-lhe MULTA total de 5.000 VRTE,
além da condenação ao RESSARCIMENTO, de 5.189,41 VRTE
referente ao dano apurado no item II.2.2, nos termos dos artigos
62, da Lei Complementar Estadual 32/93 e o art. 166, da Resolução
TC 182/2002, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a
legislação vigente à época dos fatos;
Em relação aos apensos, JULGAR PROCEDENTE a denúncia
contida no Processo TC 723/2010, conforme narrado no item II.2.5
(Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrada - ausência de concurso público);
Dê-se CIÊNCIA aos interessados e, após as formalidades legais,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6827/2010,
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, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Converter o feito em Tomada de Contas Especial, conforme
preconiza o art. 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
2. Acolher as razões de justificativa apresentadas pelo senhor
Lastênio Luiz Cardoso em relação aos itens II.2.1 (Fixação do
subsídio do prefeito e do vice-prefeito em data posterior ao pleito
eleitoral) e II.2.3 (Ausência de sistema de controle interno) e
rejeitar as razões de justificativas quanto às irregularidades
evidenciadas nos itens II.2.2 (Acréscimo contratual indevido serviço de implantação de sistemas de avaliação), II.2.4 (Ausência
de procedimento licitatório – fracionamento de despesas) e II.2.5
(Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrada – ausência de concurso público);
3. Julgar irregulares as contas do senhor Lastênio Luiz Cardoso,
Prefeito do Município de Baixo Guandu no exercício de 2009,
aplicando-lhe multa de 5.000 VRTE, bem como condenar ao
ressarcimento de 5.189,41 VRTE referente ao dano apurado
no item II.2.2, nos termos dos artigos 62 da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 e artigo 166, da Resolução TC 182/2002, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação vigente à época
dos fatos;
4. Em relação ao apenso, considerar procedente a Denúncia
contida no Processo TC-723/2010, conforme narrado no item II.2.5
(Necessidade temporária de excepcional interesse público não
demonstrada - ausência de concurso público);
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,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, 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-1011/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
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PROCESSO
- TC-3300/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014
RESPONSÁVEL - MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE
2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão do Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 2º semestre do exercício de 2014 da Câmara
Municipal de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 300/2015 (fls.
18), a área técnica verificou que a Câmara de Bom Jesus do Norte
apresentou o arquivo referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 2º
semestre de 2014, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento
dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira
que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art.330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3300/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
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-1014/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7506/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO  - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEIS - IVAN LAUER, CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
FREI GALVÃO LTDA ME E SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
(HOSPITAL SÃO MARCOS)
ADVOGADOS
- JOSÉ CARLOS SAID (OAB/ES Nº 5524), IZIDIO
LOPES NETO (OAB/ES Nº 15606), MARCELO DE CARVALHO
BOTTALLO (OAB/SP Nº 99500), LUIS FELIPE BALIEIRO LIMA (OAB/
SP Nº 142981)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
– 1) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – 2) REJEITAR
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – MULTA PARA O SENHOR IVAN
LAUER – 3) DETERMINAÇÕES – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária
realizada na Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao
Exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Ivan Lauer, então
Prefeito Municipal, apresentando-se como responsáveis solidários
as pessoas jurídicas: Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital
São Marcos e Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda ME.
Os responsáveis foram regularmente citados, conforme Instrução
Técnica Inicial ITI 482/2011, Decisão Preliminar TC 286/2011
e Termos de Citação nº 686, 687 e 688/2011 (fls. 382/405,
1196/1206) para manifestação sobre as possíveis irregularidades
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relativas aos itens: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, os quais trouxeram aos
autos, tempestivamente, a documentação de fls. 415/2943.
A documentação trazida aos autos foi analisada pelo Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC que emitiu a
Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2494/2013, opinando pelo
afastamento dos ressarcimentos propostos no item 1.1, bem como
pela mantença das irregularidades relativas aos itens 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 e 1.5, correspondentes aos mesmos números na Instrução
Técnica Inicial, e consequente aplicação de multa aos responsáveis,
com expedição de recomendações ao atual gestor municipal.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, manifestou-se em consonância com a área técnica,
divergindo apenas quanto à aplicação de multa às pessoas jurídicas
indicadas, em razão do afastamento dos ressarcimentos e quanto
à fundamentação da multa, conforme Parecer, acostado às fls.
2965/2968.
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 douto
Representante do Parquet de Contas opinaram pela irregularidade
dos atos praticados pelo senhor Ivan Lauer, então Prefeito Municipal
de Vila Pavão, no exercício de 2009, com aplicação de multa e
expedição de recomendações, tendo o Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas – NEC se manifestado através da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 2494/2013, verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 48/2011 na
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativo ao exercício de 2009,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 Liquidação Irregular De Despesa E Pagamento Sem A
Contraprestação De Serviços (Item 1.1 desta ITC).
Base legal: Artigo 62, c/c 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64 e
Cláusula Quarta, item 4.2, do Contrato de Prestação de Serviços.
Agentes responsáveis: Ivan Lauer – Prefeito Municipal, Casa de
Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME – contratada, Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos) – contratada.
2.1.2 Ausência De Designação De Representante Da Administração
Municipal Para Acompanhar E Fiscalizar A Execução Contratual
(Item 1.2 desta ITC).
Base legal: Artigo 67, caput, da Lei nº 8.666/93.
Agente responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
2.1.3 Ausência De Publicação Resumida Do Contrato (Item 1.3
desta ITC).
Base legal: Artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 c/c o artigo
37 da Constituição Federal (Princípio da Publicidade).
Agente responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
2.1.4 Ausência de orçamento detalhado (Item 1.4 desta ITC).
Base legal: Inciso II, parágrafo 2º do art .7º da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
Agente responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal
2.1.5 Controle interno (Item 1.5 desta ITC).
Base legal: Artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, artigos 76 c/c 77,
da Constituição Estadual e artigos 70 e 74 Constituição Federal.
Agente responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02, conclui-se opinando por:
2.2.1. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do
senhor Ivan Lauer – Prefeito Municipal, bem como da Casa
de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME – contratada
e Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos)
– contratada, em razão da irregularidade formal disposta
no item 1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa aos responsáveis com amparo no artigo
624 da LC 32/93 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas
pelo senhor Ivan Lauer - Prefeito Municipal, em razão das
irregularidades dispostas nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. desta
Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a aplicação de multa
ao responsável com amparo no artigo 62 e na forma do
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
2.2.3. Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º,
da Lei Complementar 621/2012:
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2.2.3.1. Seja adotado procedimento mais rigoroso na
comprovação da prestação dos serviços, com sua descrição
individualizada nas notas fiscais, bem como com maiores
informações do paciente (como número de identidade) e sua
assinatura no relatório;
2.2.3.2. Promova a implantação de sistema de controle
interno nos moldes do estabelecido na Resolução TC nº
227/2011, alterada pela Resolução TC nº 247/2013;
2.2.3.3. Observe a Lei n° 8666/93 no que tange à publicação
dos contratos e à designação formal de servidor para
acompanhamento e fiscalização de sua execução. – grifei e
negritei
Já o douto Representante do Parquet de Contas divergiu parcialmente
do posicionamento da área técnica, relativamente ao fundamento
da multa pecuniária e sua aplicação às pessoas jurídicas indicadas,
assim se manifestando, verbis:
[...]
Houve, conforme cabalmente demonstrado nos autos, invocando,
inclusive, a Unidade Técnica, importantes julgados do TCU para
suportar a manifestação conclusiva, absoluto descaso com os
procedimentos administrativos, afrontando-se normativos legais
atinentes à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o que
importa a prática de graves violações à norma, por transgredir
princípios básicos da licitação, insculpidos no art. 3º da Lei n.
8.666/93, notadamente da legalidade, igualdade, impessoalidade
competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a
administração.
Insta frisar que a irregularidade atinente à ausência de orçamento
detalhado conduz inexoravelmente à contratação antieconômica,
uma vez que impossibilita a demonstração dos custos dos produtos/
serviços contratados e, consequentemente, da vantajosidade do
dispêndio.
Lado outro, no tocante à liquidação irregular de despesa e pagamento
sem a contraprestação de serviços, em afronta à Lei de Direito
Financeiro, cumpre frisar a conclusão esboçada na ITC 2494/2013,
no sentido de que os documentos apresentados pelos responsáveis
elidem apenas o ressarcimento, mas não afastam a ocorrência
da irregularidade, haja vista que, apesar de demonstrarem a efetiva
prestação dos serviços, ao não integrar os processos de pagamento,
impossibilitaram a materialização do vínculo obrigacional assumido
pela Administração Pública, bem como a demonstração do devido
adimplemento por parte dos credores potenciais das obrigações.
No entanto, mantido apenas o aspecto atinente à liquidação
irregular de despesa, não há como se atribuir responsabilidade às
pessoas jurídicas contratadas, haja vista que, segundo a remansosa
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, cabe ao gestor o
dever de observar a correta forma de realização da despesa.
Assinala-se, por fim, a titulo de argumentação, que o Tribunal
de Contas de Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010,
qualificou como condutas graves o Pagamento de parcelas
contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art.
63, § 2º da Lei 4.320/1964 e arts. 55, § 3º e 73 da Lei 8.666/1993);
a Inexistência de acompanhamento e fiscalização da
execução contratual por um representante da Administração
especialmente designado (art. 67 da Lei n. 8.666/93) e a
Abertura de procedimento licitatório relativo a obras e
serviços sem observância aos requisitos estabelecidos no art.
7°, § 2°, I a IV da Lei 8.666/93; condutas estas vislumbradas
nos itens 1.1, 1.2 e 1.5 da ITI 482/2011.
Hialina, portanto, a prática de atos de gestão, com grave
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – com espeque no art. 135, II, da LC n. 621/12 c/c arts.
207, § 4º, e 389, II, da Res. TC n. 261/13, pela cominação
de multa pecuniária ao Sr. Ivan Lauer, Prefeito Municipal,
diante dos apontamentos constantes nos itens 1.1, 1.2, 1.3,
1.5 e 1.6 a ITI 482/2011; e,
2 – pela expedição das recomendações sugeridas pela
Unidade Técnica contida no item 2.2.3 da ITC 2494/2013. –
grifei e negritei
Em assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
das irregularidades cuja mantença fora sugerida pela área técnica,
à luz da documentação contida nos autos, das razões de defesa,
bem como da legislação aplicável, a saber:
1)
LIQUIDAÇÃO
IRREGULAR
DA
DESPESA
E
PAGAMENTO SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(ITEM 1.1 - ITI E ITC) – ARTIGOS 62 E 63, § 2º, INCISO III,
DA LEI 4.320/64 E CLÁUSULA 4ª, ITEM 4.2 DO CONTRATO.
Responsáveis: Ivan Lauer – Prefeito Municipal, Casa de
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Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda ME – Contratada,
Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Marcos –
Contratada.
Relata a equipe técnica o pagamento de parcelas fixas mensais
às duas entidades indicadas, tendo por base somente as notas
fiscais, as quais não detalham os serviços prestados, como
procedimentos cirúrgicos, materiais e medicamentos utilizados,
exames laboratoriais realizados e outros.
Os responsáveis argumentaram, em síntese, o seguinte:
▪ O senhor Ivan Lauer informou que além das notas fiscais, houve
também os relatórios mensais de atendimento, os quais eram
recebidos, analisados e arquivados em pasta própria pelo Secretário
Municipal de Saúde, ficando à disposição do Tribunal, conforme
documentos anexados (fl. 418).
▪ O Hospital São Marcos alegou que, conforme documentação
em anexo (fls. 449/2927), executou plenamente os serviços
contratados.
▪ A Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão apresentou relatórios
de atendimentos com menção aos nomes dos pacientes atendidos,
e argumentou sobre a impossibilidade de divulgação da vida pessoal
dos pacientes mediante a apresentação das suas fichas individuais,
contendo o histórico de cada um, e colocou tal documentação à
disposição para efeito de auditoria.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu o afastamento
dos ressarcimentos propostos, com mantença da irregularidade em
relação a todos os responsáveis, e consequente apenamento dos
mesmos com multa pecuniária, contra argumentando, em suma,
o seguinte:
. Para efetivação do pagamento seria necessária a apresentação da
escala de plantões e da nota fiscal contendo a descrição dos serviços
prestados, e, desse modo, tem-se que de fato, houve, no aspecto
formal, liquidação irregular da despesa, face à inobservância da
cláusula 4ª, item 4.2 do contrato, que previam a apresentação
da nota fiscal e da escala de plantões (Clinica médica, cirúrgica
e obstétrica), por não constar das notas fiscais a descrição dos
serviços prestados.
Verifico da documentação juntada pelo senhor Ivan Lauer, às fls.
420/440, que os relatórios mensais referentes aos serviços prestados
pelos dois hospitais, a despeito de não haver previsão contratual de
sua entrega, existiram na Secretaria Municipal de Saúde, apenas
não constando dos autos dos processos administrativos pertinentes,
como alegou o gestor.
Quanto à ausência de apresentação mensal da escala dos plantões
das Clínicas médica, cirúrgica e obstétrica, que, aliado à falta de
discriminação dos serviços prestados nas notas fiscais, motivou a
mantença da irregularidade, há que se levar em conta que seria
impossível a inserção de tais informações nas notas fiscais.
Ademais, não vislumbro tal exigência na cláusula contratual
indicada, e, ainda, antes da análise conclusiva, não houve menção
nos presentes autos quanto às referidas escalas de plantões, razão
pela qual não houve manifestação da defesa sobre o fato.
Posto isto, divirjo em parte do posicionamento técnico e afasto
a presente irregularidade, bem como o correspondente
ressarcimento, relativamente a todos os responsáveis indicados.
2)
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE
DA ADMINISTRAÇÃO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A
EXECUÇÃO CONTRATUAL (ITEM 1.2 - ITI E ITC) – ARTIGO
67, CAPUT, DA LEI Nº 8666/93.
Responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
Relata a equipe técnica que nos dois processos indicados no item
anterior não foram designados os servidores responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
O responsável alegou, em síntese, que os pagamentos foram
efetuados mensalmente sob a fiscalização do servidor Geraldo
Simonassi, Secretário Municipal de Saúde, que recebia os relatórios
e os arquivava em pasta própria.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, citando jurisprudência e doutrina, e contra
argumentando, em suma, que o defendente não trouxe qualquer
documento ratificador da sua informação.
Desta feita, verifico da documentação juntada em auditoria (fls.
251/354) que não constou a indicação do servidor responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
Portanto, a despeito de estar implícita a obrigação do Secretário
Municipal de Saúde de exercer tal controle, faz-se necessária
a designação por ato formal de servidor responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
Posto isto, acompanho o entendimento da área técnica e do
Parquet de Contas e mantenho a presente irregularidade.
3)
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO
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CONTRATO (ITEM 1.3 - ITI E ITC) – ARTIGO 61, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 8666/93 E ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE).
Responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
Consta do relato técnico que os contratos nº 15 e 16/2009 constantes
dos processos tratados nos itens 1 e 2, foram publicados apenas no
jornal local “A Notícia”, não sendo publicados na imprensa oficial,
inobservando-se os dispositivos legal e constitucional citados.
O responsável alegou, em síntese, que os referidos contratos foram
publicados no jornal local “A Notícia” de circulação diária na região,
apesar de publicar seus atos também na imprensa oficial.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, citando doutrina e contra argumentando, em
suma, que houve descumprimento do comando legal de publicação
na imprensa oficial.
Estabelece o dispositivo legal fundamentador da irregularidade
que a publicação do contrato na imprensa oficial é condição
indispensável de sua eficácia, e o dispositivo constitucional impõe
à Administração a observância do princípio da publicidade de seus
atos.
Por outro lado, nem a lei nem a Constituição Federal indicam em
qual a imprensa oficial deve ser publicado o contrato, como o fez,
com relação à publicidade dos editais de licitação (artigo 21), ou
seja, trata-se de norma geral previstas no inciso XXVII, do artigo
22 da Carta Magna, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19/98, podendo, neste caso, haver legislação local (municipal,
no caso), dispondo de forma diversa.
Assim sendo, verifico da Lei Orgânica do Município, que o seu artigo
9º, § 4º, estabelece que a publicação dos seus atos será feita no
jornal oficial do Município, e, na sua falta, mediante fixação
no mural da sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.
Em sendo assim, não possuindo o Município seu próprio jornal
oficial, poderia simplesmente tê-lo fixado no mural da Prefeitura
e da Câmara, cumprindo o mandamento legal e constitucional.
Contudo, publicou os referidos contratos na imprensa local de
alcance da população.
Ademais, como alegou o gestor, esses contratos são celebrados
anualmente, por inexigibilidade com as referidas instituições
médico-hospitalares, as quais constam da lei orçamentária anual.
Posto isto, entendo que fora dada publicidade aos contratos
mediante a publicação na imprensa local de alcance da população
interessada, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico e
afasto a presente irregularidade.
4)
AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO DETALHADO (ITEM 1.4 ITI E ITC) – ARTIGO 7º, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
Responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
Relata a equipe técnica que no processo referente ao convite nº
20/2009 para contratação de projetos de sistema de esgotamento
sanitário para a sede e localidades de Praça Rica e Todos os Santos,
não fora apresentado orçamento detalhado conforme previsto no
dispositivo legal citado.
O gestor não se manifestou sobre este item, tendo a subscritora
da Instrução Técnica Conclusiva, analisado o mérito da questão,
citando doutrina e jurisprudência, sugerindo a sua mantença.
Verifico dos autos que a única documentação juntada em auditoria
foi um orçamento global assinado pelo setor de compras e a
especificação do objeto licitado contendo as atividades a serem
desempenhadas pelos licitantes interessados, sem valores
individuais (fls. 375/378), haja vista tratar-se de contratação
de projetos e não de obras ou serviços de engenharia, sendo
este o primeiro procedimento para a futura contratação das obras
correspondentes.
O artigo 40, § 2º, da Lei nº 8666/93, estabelece que constituem
anexos do edital de licitação o projeto básico e/ou executivo
com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros
complementos, e o orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários, ficando evidente que a exigência,
inclusive do artigo 7º, que trata da mesma matéria, é para obras e
serviços de engenharia, o que não é o caso dos autos.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente
irregularidade.
5)
CONTROLE INTERNO (ITEM 1.5 - ITI E ITC) –
ARTIGO 86 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; ARTIGOS 76 E
77 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; E ARTIGOS 70 E 74 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsável: Ivan Lauer – Prefeito Municipal.
A equipe de auditoria aponta a ausência de lei municipal instituindo
o controle interno, descumprindo mandamento constitucional.
O gestor não se manifestou sobre este item, tendo a subscritora
da Instrução Técnica Conclusiva analisado o mérito da questão,
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sugerindo a sua mantença com expedição de recomendação,
contra argumentando, em suma, que, a Resolução TC nº 227/2011
fixou prazo de seis meses, a partir da sua última publicação, em
05/09/2011, para implantação do sistema de controle interno, e que,
no entanto, a fixação do referido prazo não exime a Administração
da observância dos dispositivos constitucionais indicados, no que
foi acompanhada pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que, tratando de auditoria relativa ao
exercício de 2009, este Tribunal de Contas estava por tolerar esta
irregularidade relativamente a todos os Municípios, em face do
prazo fixado pela Resolução TC nº 227/2011, posicionamento este
que também deve ser adotado para o Município em tela.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente
irregularidade, em razão dos termos da Resolução TC nº
227/2011.
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas
assim delibere:
a)
Acolha as razões de justificativas, afastando as
irregularidades relativas aos itens 1, 3, 4 e 5, bem como os
ressarcimentos propostos relativamente ao item 1, desta
decisão, correspondentes aos itens: 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 das
Instruções Técnicas Inicial e Conclusiva, em face das razões antes
expendidas.
b)
Rejeite as razões de justificativas, mantendo-se a
irregularidade relativa ao item 2 desta decisão, correspondente
ao item 1.2 das Instruções Técnicas Inicial e Conclusiva, em face
das razões antes expendidas.
c) Considere regular os atos praticados pelas pessoas jurídicas:
Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Marcos
e Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão, em razão do
afastamento da irregularidade relativa ao item 1.
d)
Considere regulares com ressalva os atos de gestão
praticados pelo senhor Ivan Lauer, então Prefeito Municipal de Vila
Pavão, no exercício de 2009, em face da irregularidade mantida
referente ao item 2, convertendo-se a aplicação de multa em
expedição de determinações, nos seguintes termos:
1)
Sejam juntados aos autos dos processos de pagamento
cópia dos relatórios de execução dos contratos, mesmo que os seus
originais permaneçam arquivados no setor competente, visando a
análise por parte do controle interno e do controle externo exercido
por este Tribunal.
2)
Promova a implantação do sistema de controle interno na
forma estabelecida pela Resolução TC nº 227/2011 (caso ainda não
o tenha feito), haja vista o prazo fixado já ter sido encerrado.
3)
Observe os ditames da Lei nº 8666/93, com relação à
designação formal de servidor responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da execução de cada contrato.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados
os presentes autos.
É como voto.
VOTO-VISTA DO 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 Ordinária realizada na Prefeitura de Vila Pavão,
referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do Sr. Ivan
Lauer, cujo voto do Em. Relator Conselheiro Marco Antônio da Silva
foi no seguinte sentido:
“a) Acolha as razões de justificativas, afastando as irregularidades
relativas aos itens 1, 3, 4 e 5, bem como os ressarcimentos
propostos relativamente ao item 1, desta decisão,
correspondentes aos itens: 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 das Instruções
Técnicas Inicial e Conclusiva, em face das razões antes expendidas.
b) Rejeite as razões de justificativas, mantendo-se a
irregularidade relativa ao item 2 desta decisão, correspondente
ao item 1.2 das Instruções Técnicas Inicial e Conclusiva, em face
das razões antes expendidas.
c) Considere regular os atos praticados pelas pessoas jurídicas:
Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Marcos
e Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão, em razão do
afastamento da irregularidade relativa ao item 1.
d) Considere regulares com ressalva os atos de gestão
praticados pelo senhor Ivan Lauer, então Prefeito Municipal de
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Vila Pavão, no exercício de 2009, em face da irregularidade mantida
referente ao item 2, convertendo-se a aplicação de multa em
expedição de determinações, nos seguintes termos:
Sejam juntados aos autos dos processos de pagamento cópia dos
relatórios de execução dos contratos, mesmo que os seus originais
permaneçam arquivados no setor competente, visando a análise
por parte do controle interno e do controle externo exercido por
este Tribunal.
Promova a implantação do sistema de controle interno na forma
estabelecida pela Resolução TC nº 227/2011 (caso ainda não o
tenha feito), haja vista o prazo fixado já ter sido encerrado.
Observe os ditames da Lei nº 8666/93, com relação à designação
formal de servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução de cada contrato.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados
os presentes autos.”
É o relatório. Passo à análise, sob registros de que será seguida a
numeração empregada na ITC n° 2494/2013.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1.1. Liquidação Irregular De Despesa E Pagamento Sem A
Contraprestação De
Serviços
Base legal: Artigo 62, c/c 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64 e
Cláusula Quarta, item 4.2, do Contrato de Prestação de Serviços
Agentes responsáveis: - Ivan Lauer – Prefeito Municipal
- Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME – contratada
- Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos) –
contratada
A equipe de auditoria identificou liquidação irregular de despesa e
pagamento sem a
contraprestação de serviços em dois contratos firmados, 15/2009 e
16/2009, por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços
médicos, pois efetuou pagamentos mensais fixos às entidades
privadas supracitadas tendo por base somente a apresentação
das respectivas notas fiscais, não atendendo adequadamente aos
requisitos previstos nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, pelo
que haveria dano ao erário no montante total de R$ 74.250,00
equivalentes a 38.541,40 VRTE.
Nas justificativas e documentos apresentados pelos responsáveis,
percebe-se que havia relatórios mensais de atendimento, os quais
não constavam dos autos do processo administrativo referente às
contratações, mas sim estavam em poder e guarda do Secretário
Municipal de Saúde, naquela pasta.
Por esta razão, a ITC n° 2494/2013 concluiu pelo afastamento da
irregularidade, bem como o correspondente ressarcimento, no que
foi encampado pelo Em. Relator.
VOTO:
Conforme documentação acostada o que se depreende é uma
liquidação inadequada, ou em outro dizer, incompleta, uma vez
que os relatórios mensais que atestariam a correta execução
dos serviços contratados, não se encontravam no processo
administrativo correspondente e neste contexto, há que se
diferenciar ato inexistente do ato falho, pois na hipótese vertente
foram apresentados os elementos que a caracterizariam como
despesa de interesse público, embora não da forma desejável ou
não compostas com todos os elementos exigidos pela lei.
Neste contexto, forçoso ressaltar que diferente do processo
jurisdicional, em que o conflito gira em torno de direitos disponíveis,
o processo administrativo tutela o interesse público e, não raro, a
salvaguarda de direitos fundamentais. Por isso, o gestor deve agir
de ofício, assumindo a promoção de provas e prevenindo a inércia.
Assim, como os direitos em debate possuem como denominador
comum o interesse público, a produção das provas está mais nas
mãos do protagonista estatal do que da própria equipe de auditoria,
tendo como consequência para o agente estatal a necessidade
de tomar iniciativas na investigação e na busca de elementos
suficientes a expor as variáveis que compõem a exata realidade
dos fatos para o afastamento da irregularidade imputada, sempre
na busca da verdade real.
Nessa linha, deveriam os processos ser melhor instruídos, pois
apesar de constarem notas fiscais nos processos de pagamento das
referidas contratações, os mesmos estão desprovidos de ateste de
fiscal, dos relatórios mensais de prestação de serviços e escalas.
Diante das circunstâncias, reconheço na ausência de mecanismos
de controle interno a serem implantados naquele Município, o
principal motivo ensejador de uma liquidação precária como a ora
apresentada.
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Nesse passo, entendo que a ausência de algumas informações
necessárias caracteriza deficiência na liquidação da despesa,
reforçando a tese que a despesa foi realizada, ainda que com
liquidação de forma precária, e, portanto, não há que se legitimar o
ressarcimento de seus valores.
Entendo, ademais, que cabe ao Prefeito a criação de um Controle
Interno eficiente, de modo a evitar que ocorram falhas semelhantes.
Desta forma, peço a compreensão do Relator para discordar
parcialmente de sua decisão, mantendo a irregularidade atinente à
liquidação indevida da despesa, de responsabilidade do prefeito, Sr.
Ivan Lauer, afastando, contudo, o respectivo ressarcimento imposto
ao erário municipal.
Acolho as razões apresentadas pelos responsáveis Casa de Saúde
e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e Sociedade Beneficente
São Camilo (Hospital São Marcos), uma vez que comprovaram
a execução dos serviços, mediante apresentação de relatórios
mensais, sendo certo que não lhes compete irregularidade em
razão de liquidação incorreta.
No que tange aos demais itens elencados, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.
corroboro o entendimento do Em. Cons. Relator.
Quanto às determinações expedidas pelo Em. Cons. Relator, voto
para que seja fixado prazo de 30 (trinta) dias para comprovação
da designação formal de fiscal, haja vista a possibilidade de, na
presente data, estarem em vigor novos contratos firmados com os
contratados Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e
Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos).
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, concordando parcialmente com o
entendimento do Em. Relator, VOTO, para que o Colegiado profira
julgamento no seguinte sentido:
Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan
Lauer, afastando as irregularidades referentes aos itens 1.3, 1.4 e
1.5 da ITC n° 2494/2013;
Acolher as razões de justificativas apresentadas pelas empresas
Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos), afastando a
irregularidade referente ao item 1.1 da ITC n° 2494/2013;
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan
Lauer, mantendo as irregularidades referentes aos itens 1.1 e 1.2,
da ITC n° 2494/2013, afastando-lhe o ressarcimento imputado,
na forma da fundamentação encartada neste voto, mas aplicandolhe multa individual no valor correspondente a 1000 VRTE’s, com
base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável
à época dos fatos;
Encaminhar as seguintes determinações à Prefeitura Municipal de
Vila Pavão:
Faça juntar habitualmente aos autos dos processos de pagamento,
cópia dos relatórios de execução dos contratos, mesmo que os seus
originais permaneçam arquivados no setor competente, visando à
análise por parte do controle interno e do controle externo exercido
por este Tribunal;
Promova a implantação do sistema de controle interno na forma
estabelecida pela Resolução TC nº 227/2011 (caso ainda não o
tenha feito);
Comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, a designação formal de
fiscal, caso haja contratos em vigor firmados com as empresas
Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos).
Após os trâmites legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7506/2010,
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 vencedor do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Ivan Lauer, afastando as irregularidades referentes aos itens 1.3,
1.4 e 1.5 da ITC nº 2494/2013, e pelas empresas Casa de Saúde
e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e Sociedade Beneficente São
Camilo (Hospital São Marcos), afastando a irregularidade referente
ao item 1.1 da ITC n° 2494/2013;
2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr.
Ivan Lauer, mantendo as irregularidades referentes aos itens
1.1 e 1.2, da ITC n° 2494/2013, afastando-lhe o ressarcimento
imputado, na forma da fundamentação encartada, mas aplicandolhe multa individual no valor correspondente a 1000 VRTE, com
base no art. 62 e 96, inciso II, da LC 32/1993, legislação aplicável
à época dos fatos;
3. Determinar à Prefeitura Municipal de Vila Pavão:
3.1. Faça juntar habitualmente aos autos dos processos de
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pagamento, cópia dos relatórios de execução dos contratos, mesmo
que os seus originais permaneçam arquivados no setor competente,
visando à análise por parte do controle interno e do controle externo
exercido por este Tribunal;
3.2. Promova a implantação do sistema de controle interno na
forma estabelecida pela Resolução TC nº 227/2011 (caso ainda não
o tenha feito);
3.3. Comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, a designação formal
de fiscal, caso haja contratos em vigor firmados com as empresas
Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão Ltda-ME e Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos);
4. 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.
Vencido o Relator que votou por acolher as razões de justificativa,
rejeitando somente quanto ao item 1.2, deixando de aplicar multa
para expedir determinações.
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, ProcuradorGeral 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-1065/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-9039/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO
- REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - VIAÇÃO NORTE LTDA ME
RESPONSÁVEIS
- PEDRO COSTA FILHO, ROBERTO
FREIRE E LEONARDO GUIMARÃES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA – 1) PROCEDÊNCIA – 2)
DETERMINAÇÃO – DISPENSAR MONITORAMENTO DA SEGEX
– 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de Representação formulada pela Viação Norte Ltda. ME
em que narra indícios de restrição ao caráter competitivo do Pregão
Presencial 80/2013 instaurado pela Prefeitura de Ecoporanga
visando à contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços de locação de veículos automotores com motorista pelo
sistema de registro de preços.
Encerrada a instrução processual, o NEC manifestou-se pela
procedência da representação em razão da constatação de
irregularidades, sugerindo a aplicação de multa e direcionamento
de determinações ao jurisdicionado, nos termos da ITC 2113/2015:
3 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando-se em conta os fatos discutidos neste processo, as
análises procedidas e as motivações adotadas, conclui-se, nos
termos dos arts. 319 e 329, § 3º, da Resolução TC 261/2013, pela
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO em razão da constatação
das seguintes irregularidades:
3.1.1. Ausência de motivação suficiente para a não realização
da licitação por item, gerando restrição à competitividade
e possível violação ao princípio da vantajosidade (item 2.1,
desta ITC)
Base legal: art. 32, caput, da Constituição Estadual, de 5 de
outubro de 1989 (CEES) – princípio da motivação; arts. 3.º, incisos
II e III, e 9.º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e art. 3.º, caput
e § 1.º, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993
Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito
Leonardo Guimarães – Assessor Jurídico
Roberto Freire – Pregoeiro
3.1.2. Edital contendo exigências de habilitação não previstas
na Lei de Licitações (item 2.2, desta ITC)
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Base legal: arts. 3.º, inciso I, e 9.º da Lei 10.520/02 e arts. 3.º, §
1.º, I, e 27 a 31 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Pedro Costa Filho – Prefeito
Leonardo Guimarães – Assessor Jurídico
Roberto Freire – Pregoeiro
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Aplicar multa individual aos senhores Pedro Costa
Filho, Leonardo Guimarães e Roberto Freire, em razão das
irregularidades dispostas nos itens 3.1.1 e 3.1.2, desta ITC,
com fulcro no art. 135, II, da LC 621/2012;
3.2.2. Determinar ao atual gestor, sob pena de multa, que
proceda à:
3.2.2.1 Rescisão do contrato firmado com base no Edital de
Pregão 80/2013, com base no art. 78, XII, Lei 8.666/93, uma
vez que o interesse público foi afetado, na medida em que a
contratação firmada, nos moldes de uma licitação por lote único,
sem motivação, não é apta a encontrar a proposta mais vantajosa
para a Administração Pública;
3.2.2.2 Realização licitação, por itens ou lotes, conforme se
mostrar economicamente mais vantajoso e procedimentalmente
viável, ou por lote único, devidamente motivado, para
contratação de empresas para realizar a locação em tela.
O Ministério Público de Contas, por seu turno, divergiu do corpo
técnico quanto à aplicação de multa, em especial por ter sido
noticiada a suspensão judicial do procedimento em questão, o
que obstaria que as irregularidades identificadas produzissem
efeitos práticos, ressaltando a substituição do certame pelo Pregão
Presencial 7/2015 nos seguintes moldes:
[...] 1) No item 2.1 da ITI 362/2014 (Ausência de motivação
suficiente para a não realização da licitação por item, gerando
restrição à competitividade e possível violação ao princípio da
vantajosidade) a discussão se ateve a carência de fundamentação
para a realização de licitação por preço global, juntamente
com a irregularidade do item 8.2.4.3 do Edital e do item 7 do
Anexo I, que se remetia a licitação procedida em lote único, em
aparente contradição aos itens 6.3.1 e 6.3.2, que mencionavam a
apresentação de proposta por item.
Insta enfatizar que o texto analisado pela área técnica – Edital n.
080/2013 – foi alterado no Edital n. 007/2015.
Além disso, verifica-se do Resultado do Pregão Presencial n.
007/2015, extraído do site da Prefeitura de Ecoporanga e abaixo
transcrito, que o objeto do certame foi licitado por lote.
[...]
Assim sendo, realizada a adjudicação por lote, e não por preço
global, tem-se a regularidade do certame.
2) Já o item 2.2 da ITI 362/2014 (Edital contendo exigências de
habilitação não previstas na Lei de Licitações e com cláusula que
restringe a competitividade do certame) se referiu aos itens 8.2.2.1,
8.2.2.3, 8.2.4.3, 8.2.4.4, 8.2.4.5 e 8.2.4.6 do Edital n. 80/2013 e
ao item 2.14 do Anexo I – Termo de Referência, havendo mantido,
com redação idêntica, no novo edital, somente o item 8.2.2.1.
Neste sentido, permaneceu no certame a exigência inapropriada de
que os licitantes apresentassem “prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido a menos de 60
dias”, extravasando, assim, os limites fixados no art. 28 da Lei n.
8.666/93.
Entretanto, observa-se, com base na Ata de Abertura e Julgamento
do Pregão Presencial n. 007/2015, que apesar do equívoco
evidenciado, foi possível haver competitividade e obter êxito, sendo
a disputa encerrada em 26/03/2015.
O fato de ter havido competitividade na licitação não conduz ao
reconhecimento de que não houve falhas na condução do certame,
mas apenas que, se existiram, elas não tiveram o condão de
macular de nulidade todo o procedimento licitatório.
Nesse caso, procede a representação, contudo em razão da
ineficácia de tal irregularidade sobre o resultado da disputa (Pregão
Presencial n. 007/2015), acrescido do fato de que o Pregão
Presencial n. 80/2013 não produziu qualquer efeito, não cabem
sanções na espécie, por ausência de subsunção às normas do art.
135 da LC n. 621/12.
Assim, a melhor técnica processual indica que deve reconhecer a
procedência da representação, com a incidência de medidas cabíveis,
na forma do art. 95, inciso II, da LC n. 621/12, sendo adequada
e suficiente, no caso vertente, a expedição de determinação ao
jurisdicionado, sem aplicação de qualquer penalidade.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja
CONHECIDA a presente representação, para, no mérito, julgá-la
PROCEDENTE, nos termos dos arts. 94 c/c 101, parágrafo único, e
95, inciso II, da LC n. 621/12, determinando-se, nos moldes do art.
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57, inciso III, do mesmo estatuto legal, que o órgão jurisdicionado
observe, para efeito de habilitação de licitantes, os limites fixados
nos arts. 27 a 33 da Lei n. 8.666/93, de modo a evitar disposições
que comprometam a competitividade do certame.
Sendo assim, após examinar os autos e verificar que o mesmo
se encontra devidamente instruído e apto à apreciação de
mérito, entendo que assiste razão ao Parquet de Contas, eis que
as irregularidades inicialmente apuradas em relação ao Pregão
80/2013, suspenso por decisão judicial, ou foram saneadas no
procedimento que o sucedeu – como é o caso do item 2.1 da ITC
2113/2015 e, em parte, do item 2.2 – ou não foram suficientes a
macular de nulidade o certame.
Logo, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo
29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
adoto como razões de decidir os fundamentos pronunciados no
Parecer Ministerial e VOTO, divergindo parcialmente da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2113/2015:
Pela PROCEDÊNCIA desta representação, conforme preconiza
o art. 95 inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES);
2. Por expedir DETERMINAÇÃO ao Poder Executivo do Município
de Ecoporanga, nos moldes do inciso III, do art. 57, da mesma lei,
no sentido de que observe, para fins de habilitação de licitantes,
os limites fixados nos artigos 27 a 33 da Lei Federal 8.666/93,
de modo a evitar disposições que comprometem a competitividade
do certame, dispensando-se a SEGEX de realizar o respectivo
monitoramento;
3. Dê-se CIÊNCIA à representante e, ao final, ARQUIVE-SE o
feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9039/2013,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Considerar procedente a presente Representação, pelas razões
expedidas no voto do Relator, conforme preconiza o artigo 95,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. Determinar ao Poder Executivo Municipal de Ecoporanga
que observe, para fins de habilitação de licitantes, os limites
fixados nos artigos 27 a 33 da Lei Federal nº 8.666/93, de modo
a evitar disposições que comprometem a competitividade do
certame, dispensando-se a SEGEX de realizar o respectivo
monitoramento;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
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-1134/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO  - TC-3944/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - MIGUEL LOURENÇO DA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6° BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
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referente ao 6º bimestre (meses 13 e 14) do exercício de 2014 da
Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 421/2015 (fls.
16), a área técnica verificou que Prefeitura Municipal de Divino São
Lourenço apresentou a Prestação de Contas Bimestral referente ao
6º bimestre (meses 13 e 14) do exercício de 2014, dada a perda do
objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luiz
Henrique Anastácio da Silva que pugnou pelo ARQUIVAMENTO
dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3944/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco 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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
Presidência, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda,
o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de agosto de 2015
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1139/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5709/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO de 2014
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Anual
referente ao exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 381/2015
(fls. 15/16), a 3ª Secretaria de Controle Externo informou que o
Município de Rio Novo do Sul apresentou a Prestação de Contas
Anual – Ordenadores do exercício de 2014, dado a perda do objeto,
sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador
Luciano Vieira que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento
no art. 330, IV da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5709/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco 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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
Presidência, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
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e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda,
o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 2015
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-770/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-2571/2009 (APENSO: 7146/2009)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO DE 2008)
RESPONSÁVEIS -LUIZ JOSÉ ALLEDI DE CARVALHO, FAUSTO
ANTÔNIO POSSATO DE ALMEIDA, ADEMIR FERREIRA DA CRUZ,
JOÃO MANOEL AZEREDO, ALSIR MONTEIRO DA COSTA, EDUARDO
JOSÉ RIBEIRO, SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE E LUCAS SIMAS
MATTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (EXERCÍCIO
DE 2008) - 1/2) ACOLHER PARCIALMENTE RAZÕES DE
JUSTIFICATIVAS - 3) REJEITAR PARCIALMENTE RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS - 4) CONTAS IRREGULARES - 5/6)
RESSARCIMENTO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
AOS RESPONSÁVEIS - 7) DEIXAR DE INSTAURAR TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL - 8) RECOMENDAÇÃO - 9) ENCAMINHAR
OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de
Guarapari - CODEG relativa ao exercício de 2008, de responsabilidade
dos senhores:
▪ Fausto Antonio Possato Almeida - Diretor Presidente no período de
01/01 a 16/04/2008;
▪ Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente no período de
17/04 a 17/06/2008 e Diretor Técnico nos períodos de 01/01 a
16/04/2008 e 17/06 a 31/12/2008;
▪ Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente no período de 17/06
a 31/12/2008;
▪ João Manoel Azeredo – Diretor Financeiro no período de 01/01 a
31/12/2008;
▪ Alsir Monteiro da Costa – Diretor Financeiro no período do 17/06
a 31/12/2008;
▪ Eduardo José Ribeiro – Diretor Administrativo no período de 17/07
a 31/12/2008;
▪ Severino de Oliveira Rezende – Diretor de Iluminação Pública no
período de 01/01 a 17/06/2008; e,
▪ Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública no período de
17/06 a 31/12/2008.
Encontra-se apenso o Processo TC nº 7146/2009, referente ao
relatório de auditoria de 2008 realizada na CODEG, o qual integra a
presente prestação de contas nos termos regimentais.
Foram as Contas encaminhadas a este Tribunal, tempestivamente,
em 30/04/2009, sendo analisadas pela 1ª Secretaria de Controle
Externo, que emitiu o Relatório Técnico Contábil - RTC nº 152/2010
(fls. 247/274) e a Instrução Técnica Inicial - ITI nº 685/2010
(fls. 281/318), sugerindo a citação dos responsáveis, em face
dos indícios de irregularidades elencados sob os números 2.1 a
2.7, relativos à Prestação de Contas e 3.1 a 3.25, do relatório de
auditoria, bem como a instauração de tomada de contas especial,
em face do item 3.24, com a expedição de recomendações.
Os responsáveis foram regularmente citados, conforme Decisão
Preliminar TC nº 582/2010 e Termos de Citação nº 665/666, 668,
670 e 673/676 (fls. 322/336), sendo reiterada a citação, nos
termos da Decisão Preliminar TC nº 229/2011 e Termos de Citação
nº 349/354 (fls. 1019/1032), trazendo aos autos a documentação,
acostada às fls. 359/1012 e 1092/1102, exceto o senhor Ademir
Ferreira da Cruz, que, a despeito de haver recebido pessoalmente

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

Página 68
a segunda citação (fl. 1052), manteve-se silente, sendo declarado
REVEL, nos termos da Decisão TC nº 3159/2011 (fls. 1109/1113).
A documentação trazida aos autos pelos responsáveis foi analisada
pela área técnica através da 1ª Secretaria de Controle Externo,
que emitiu a Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 456/2012
(fls. 1116/1137) sobre a Prestação de Contas Anual, bem como
do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, o
qual, adotando os resultados da análise demonstrada na ICC nº
456/12, analisou os fatos relativos ao relatório de auditoria e emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 6871/2013, acostada às
fls. 1138/1212, opinando pela irregularidade das contas, com
imputação de ressarcimento, aplicação de multa e expedição de
recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer PPJC nº
2484/2015, de fls. 1841/1847, da lavra do 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
do Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas, nos termos do
artigo 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 pelo afastamento dos indícios
de irregularidade nº 3.5 e 3.6, relativos à Instrução Contábil
Conclusiva nº 356/2012, além dos itens 3.4 e 3.15 da Instrução
Técnica Conclusiva, bem como pela irregularidade das Contas, com
imputação de ressarcimento, aplicação de multa e expedição de
recomendações, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, se manifestado, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 6871/2013, verbis:
[...]
4 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam
sobre a Prestação de Contas Anual – PCA relativa à Companhia
de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
- CODEG, exercício de 2008, bem como, sobre o Relatório de
Auditoria alusivo aos atos de gestão praticados no mesmo exercício,
chegou-se ao seguinte entendimento:
4.1 No que tange à Prestação de Contas Anual – exercício de
2008, sob responsabilidade dos Srs. Fausto Antonio Possato
Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho, Ademir Ferreira da
Cruz, João Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo
José Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende e Lucas Simas
Mattos, opinou-se, mediante a Instrução Contábil Conclusiva ICC
nº 356/2012 (fls. 1116/1137), com base no inciso III, alínea “d”
do artigo 84 da Lei nº 621/2012, que a documentação referente
à Prestação de Contas Anual do exercício de 2008 da CODEG seja
considerada irregular, tendo em vista restarem mantidas as
seguintes inconsistências:
4.1.1 Ausência de prova de Publicação e de arquivamento,
no Registro do Comércio (Junta Comercial), da Ata da
Assembleia-Geral Ordinária que tomou a conta dos
Administradores e votou as Demonstrações Financeiras do
Exercício, conforme inciso V do art. 107 da Resolução TCEES
nº 182/02 e ao art. 134, § 5º da Lei nº 6.404/76 (item 3.1
da ICC);
4.1.2 Não realização de Inventário Anual de Bens Patrimoniais
infringindo o inciso XIV do artigo 107
da Resolução TCEES nº 182/02 (item 3.2 da ICC);
4.1.3 Despesas Tributárias - contabilização indevida do valor de
R$50.969,48 como “Despesas Parcelamento Especial” no grupo
de Despesas Tributárias, quando deveria ter sido contabilizado no
Passivo, tendo em vista tratar-se de pagamento de parcelamento
já contabilizado como despesa e registrado do Passivo Circulante
(item 3.3 da ICC);
4.1.4 Sentenças Trabalhistas – infringência ao Princípio Contábil da
Competência art. 9º da Resolução nº 750/93 do Conselho Federal
de Contabilidade e art. 177 e inciso I do art. 184 da Lei 6.404/76
(item 3.4 da ICC);
4.1.5 Notas Explicativas – infringência ao § 5º, alínea “a” e “h”, do
art. 176 da Lei nº 6.404/76.
4.2 No que tange ao Relatório de Auditoria Ordinária RAO
253/2009 - Processo TC nº 7146/09, 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:
4.2.1 Falta de arquivamento do Estatuto Social na Junta
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Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES (item 3.1
desta ITC).
Base Legal: Infringência ao § 1º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.2 Falta de atualização do Livro de Registro de Ações
(item 3.2 desta ITC).
Base Legal: infringência ao artigo 100 da Lei nº 6.404/76.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.3 Estatuto Social em desacordo com preceito constitucional
(item 3.3 desta ITC).
Base Legal: infringência ao artigo 37, inciso II da Constituição
Federal.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.4 Ausência de licitação em contratações efetuadas pela CODEG
(item 3.5 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 2º e seu parágrafo único c/c art.
24, inciso II, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.5 Ausência de competitividade (item 3.6 desta ITC).
Base Legal: infringência ao art. 3º da Lei nº 8.666/93
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.6 Contratação por ato de liberalidade (item 3.7 desta ITC).
Base Legal: infringência às alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154 da Lei
nº 6.404/76.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.7 Violação aos princípios da economicidade e eficiência da
gestão na execução de serviços diretos (item 3.8 desta ITC).
Base Legal: infringência ao artigo 132, caput, da Resolução nº
182/02 do Regimento Interno do TCEES c/c inciso I do artigo 1º da
Lei Complementar nº 32/93 deste Tribunal.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente.
4.2.8 Falha na fiscalização dos contratos (item 3.9 desta ITC).
Base Legal: infringência aos arts. 1º e 2º da Lei nº 6.496/1977
e 6º da Resolução nº 425/1998 do CONFEA (Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia).
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.9 Reajuste acima do estipulado em contrato (item 3.10 desta
ITC).
Base Legal: infringência ao art. 66 da Lei nº 8.666/93.
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Responsáveis: Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente,
João Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Severino de Oliveira
Rezende - Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 139.066,51 (72.167,36 VRTE)
4.2.10 Ausência de fiscalização de contratos (item 3.11 desta
ITC)
Base Legal: infringência ao art. 67 da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.11 Pagamento indevido de obras não realizadas (item
3.12 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 96 da Lei nº 8.666/93 e alíneas
“a” e “b”, § 2º, do artigo 154 da Lei 6.404/76.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 398.632,01 (220.080,61 VRTE).
4.2.12 Acréscimo de contrato acima do limite estabelecido em lei
(item 3.13 desta ITC).
Base Legal: Infringência aos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº
8.666/93.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.13 Pagamento de patrocínios e eventos sem prévia autorização
da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração (item 3.14
desta ITC).
Base Legal: Infringência às alíneas “a” e “b”, § 2º do artigo 154
da Lei nº 6.404/76.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 12.454,00 (6.875,75 VRTE)
4.2.14 Ausência de recolhimento do ISS (item 3.16 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 202 da lei Municipal nº 1.836/98
na nova redação dada pelo art. 2º da Lei Municipal nº 2.371/2004.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.15 Contratação de pessoal sem concurso público (item 3.17
desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 37, inciso II da Constituição
Federal.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.16 Contratação de advogados e mão-de-obra cedida a outros
órgãos sem concurso público (item 3.18 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 37, inciso II da Constituição
Federal.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.17 Ausência de publicação de atos de admissão e demissão de
pessoal (item 3.19 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 37, caput da Constituição
Federal.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
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Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.18 Recolhimento de obrigações legais em atraso, incorrendo
em multas (item 3.20 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 158, § 2º da Lei nº 6.404/76.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 229.519,45 (126.736,30 VRTE).
4.2.19 Ausência de recolhimento de obrigações legais (item 3.21
desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 158, § 2º da Lei nº 6.404/76.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.20 Cessão de pessoal indevida (item 3.22 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 37, § 4º da Constituição Federal
e artigo 10, inciso IX c/c Artigo 1º da Lei nº 8.429/92.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 1.971.212,09 (1.088.285,81 VRTE).
4.2.21 Valor salarial diferenciado para empregados que exercem o
mesmo cargo (item 3.23 desta ITC).
Base Legal: Infringência ao artigo 7º, incisos XXX e XXXI da
Constituição Federal e ao caput do artigo 461 da CLT.
Responsáveis: Fausto Antônio Possato Almeida - Diretor
Presidente, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente /
Diretor Técnico, Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Alsir Monteiro da Costa Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor Administrativo,
Severino de Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
4.2.22 Pagamento de aumento salarial sem prévia autorização da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração (item 3.24
desta ITC).
Base Legal: Infringência às alíneas “a” e “b”, § 2º do art. 154 da
Lei nº 6.404/76.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, Luiz
José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente / Diretor Técnico, Alsir
Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro Diretor Administrativo, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação
Pública.
4.2.23 Pagamento indevido a diretor a título de décimo terceiro
salário (item 3.25 desta ITC).
Base Legal: Infringência aos arts. 153 e 154, § 2º, alínea “a” da Lei
nº 6.404/76.
Responsáveis: Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Técnico, João
Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, Severino de Oliveira Rezende
- Diretor de Iluminação Pública.
RESSARCIMENTO: R$ 2.400,00 (1.325,02 VRTE).
4.3 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
4.3.1 Acolher as razões de justificativas apresentadas Srs. Fausto
Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho, Ademir
Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende e Lucas Simas
Mattos em razão do afastamento da irregularidade disposta no
item 3.4 e 3.15 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.3.2 Julgar irregulares as contas do Sr. Fausto Antônio
Possato Almeida, Diretor Presidente (01/01 a 16/04) da CODEG,
no exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c”, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012, em razão das
irregularidades relativas aos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.14,
4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20 e 4.2.21 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do
montante de R$ 2.200.731,54, correspondentes a 1.215.001,12
VRTE, solidariamente aos Srs. Luiz José Alledi de Carvalho,
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Ademir Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da
Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende e Lucas
Simas Mattos - itens 4.2.18 e 4.2.20 desta ITC;
4.3.3 Julgar irregulares as contas do Sr. Luiz José Alledi de
Carvalho, Diretor Presidente (17/04 a 17/06), e Diretor Técnico
(01/01 a 16/04 e 17/06 a 31/12) da CODEG, no exercício de 2008,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei
Complementar nº 621/2012, em razão das irregularidades relativas
aos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,
4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20,
4.2.21 e 4.2.22 e 4.2.23 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-o ao ressarcimento do montante de R$2.753.284,09,
correspondentes a 1.520.059,67 VRTE, conforme discriminado
abaixo:
R$ 2.200.731,40 (1.215.001 VRTE), solidariamente aos Srs.
Fausto Antonio Possato Almeida, Ademir Ferreira da Cruz, João
Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro,
Severino de Oliveira Rezende e Lucas Simas Mattos - itens 4.2.18
e 4.2.20;
R$ 411.086,01 (226.956,33 VRTE), solidariamente aos Srs.
Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José
Ribeiro e Lucas Simas Mattos - itens 4.2.11 e 4.2.13;
R$ 141.466,51 (78.102,19 VRTE), solidariamente aos Srs. João
Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende - itens 4.2.9 e
4.2.23;
4.3.4 Julgar irregulares as contas do Sr. Ademir Ferreira da
Cruz, Diretor Presidente (17/06 a 31/12), da CODEG, no exercício
de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”,
da Lei Complementar nº 621/2012, em razão das irregularidades
relativas aos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,
4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20,
4.2.21 e 4.2.22 e 4.2.23 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-o ao ressarcimento do montante de R$ 2.611.817,58
correspondentes a 1.441.957,47 VRTE, conforme discriminado
abaixo:
R$ 2.200.731,40 (1.215.001,00 VRTE), solidariamente aos Srs.
Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho, João
Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro,
Severino de Oliveira Rezende e Lucas Simas Mattos - itens 4.2.18
e 4.2.20;
R$ 411.086,01 (226.956,33 VRTE), solidariamente aos Srs. Luiz
José Alledi de Carvalho, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José
Ribeiro e Lucas Simas Mattos - itens 4.2.11 e 4.2.13;
4.3.5 Julgar irregulares as contas dos Srs. João Manoel
Azeredo, Diretor Financeiro (01/01 a 31/12) e Severino Rezende
de Oliveira, Diretor de Iluminação Pública (01/01 a 17/06) da
CODEG, no exercício de 2008, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012, em razão das
irregularidades relativas aos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15,
4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.23 desta
Instrução Técnica Conclusiva, condenando-os solidariamente
entre si e aos responsáveis abaixo discriminados ao
ressarcimento do montante de R$ 2.342.197,91 correspondentes
a 1.239.103,24 VRTE:
R$ 2.200.731,40 (1.215.001 VRTE), solidariamente aos Srs.
Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho,
Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José
Ribeiro e Lucas Simas Mattos - itens 4.2.18 e 4.2.20;
R$ 141.466,51 (78.102,19 VRTE), solidariamente ao Sr. Luiz José
Alledi de Carvalho - itens 4.2.9 e 4.2.23;
4.3.7 Julgar irregulares as contas dos Srs. Alsir Monteiro
da Costa, Diretor Financeiro (17/06 a 31/12), Eduardo José
Ribeiro, Diretor Administrativo (17/07 a 31/12), e Lucas
Simas Mattos, Diretor de Iluminação Pública (17/06 a 31/12)
da CODEG, no exercício de 2008, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar 621/2012,
em razão das irregularidades relativas aos itens 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16,
4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.22 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-os solidariamente entre si e
aos responsáveis abaixo discriminados ao ressarcimento do
montante de R$ 2.611.817,58 correspondentes a 1.441.957,47
VRTE, conforme discriminado abaixo:
R$ 2.200.731,40 (1.215.001 VRTE), solidariamente aos Srs.
Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho,
Ademir Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo e Severino de
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Oliveira Rezende - itens 4.2.18 e 4.2.20;
R$ 411.086,01 (226.956,33 VRTE), solidariamente aos Srs. Luiz
José Alledi de Carvalho e Ademir Ferreira da Cruz - itens 4.2.11 e
4.2.13.
4.3.8 Dessa forma, sugere-se, ao Plenário desta E. Corte de Contas,
a aplicação de multa individual aos Srs. Fausto Antonio
Possato Almeida, Luiz José Alledi de Carvalho, Ademir
Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo, Alsir Monteiro da
Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende
e Lucas Simas Mattos na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 32/93.
4.3.9 Reitera-se, ainda, o cabimento de aplicação de multa
individual aos Srs. Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro
da Costa, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho
e Lucas Simas Mattos por descumprimento à determinação desta
Corte de Contas descrita no item 4.2.22 desta instrução nos
termos do art. 96, inciso IV e § 1º da Lei Complementar nº 32/93,
e de instauração por este Tribunal de Contas, de ofício, de
Tomada de Contas Especial, com amparo no art. 83, §§1º e 2º
da Lei nº 621/2012.
4.4 Sugere-se seja recomendado aos atuais responsáveis pela
gestão da CODEG, na forma da Instrução Contábil Conclusiva ICC
nº 356/2012 (fls. 1116/1137), com amparo no artigo 1º, inciso
XXXVI, da LC nº 621/2012:
4.4.1 Que a Companhia observe nos próximos exercícios, a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC TG 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingente, aprovada pela Resolução CFC
Nº 1.180/09 (atualizada pela CFC nº 1.329/11) - item 3.4 da ICC;
4.5 Por fim, sugere-se seja cientificado à Prefeitura Municipal
de Guarapari de que a cobrança de ISS sobre os serviços prestados
pela CODEG ao município de Guarapari é devida, e que este ponto
seja incluído em fiscalização ordinária do próximo exercício na
Prefeitura Municipal de Guarapari.
Por sua vez, o douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na integra, quanto aos termos de sua
manifestação.
Quanto aos itens 3.5 e 3.6 referentes à Prestação de Contas,
constantes na Instrução Contábil Conclusiva nº 356/2012, e 3.4
e 3.15, relativos ao relatório de auditoria, indicados na Instrução
Técnica Conclusiva nº 6871/2013, verifico que a análise procedida
pela área técnica mostra-se adequada, razão pela qual a acompanho,
bem como ao Parquet de Contas que adotou o seu posicionamento
e as afasto referidas irregularidades.
Desta feita, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito
das irregularidades constantes da Instrução Técnica Inicial, cuja
mantença foi sugerida pela área técnica, à luz das demonstrações
contábeis e dos demais documentos constantes dos autos, das
razões de defesa, bem como da legislação e jurisprudência
aplicáveis, a saber:
1) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL:
1.1) AUSÊNCIA DE PROVA DE PUBLICAÇÃO E DE
ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO (JUNTA
COMERCIAL) DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
QUE TOMOU AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E VOTOU
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2008
(ITEM 2.1 - ITI) - ARTIGO 107, INCISO V, DA RESOLUÇÃO
TC Nº 182/2002 DO ARTIGO 134, § 5º, DA LEI Nº 6.404/76.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a área técnica que os administradores apresentaram a Ata
da Assembleia Geral Ordinária – AGO que aprovou as contas do
exercício de 2008 e que fora verificado do relatório de auditoria
(Processo apenso) no item 3.1.1- Atas dos Conselhos Fiscal,
de Administração, Assembleia Geral e Reunião da Diretoria, a
informação de que as Atas não são arquivadas na Junta Comercial
e publicadas no Diário Oficial desde 1994, e que a CODEG começou
a providenciar o arquivamento e as publicações de todas as atas
durante o exercício de 2007, o que vem sendo realizado aos poucos,
por motivos financeiros, até a presente data.
Os Diretores, respondendo as respectivas citações, informaram que
as atas estão registradas até o ano de 2000.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, em face da comprovação da ausência de registro
das atas.
O § 5º do artigo 134, da Lei nº 6.404/76 estabelece que a ata da
AGO seja arquivada no registro do comércio e publicada.
O artigo 107, inciso V, da Resolução TC nº 182/02, exige, na
composição das contas, cópia autenticada da ata da AGO que
tomou as contas dos administradores e votou as demonstrações
financeiras do exercício, devidamente publicada e com prova de
arquivamento no registro do comércio.
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Haja vista que não consta dos autos comprovação da publicação
e do registro na Junta Comercial da Ata que aprovou as contas
em análise, a despeito da justificativa apontada no relatório de
auditoria, de não cumprimento da lei e da norma regulamentar
por motivos financeiros, entendo que razão assiste à área técnica,
bem como ao Parquet de Contas que a acompanhou, assim adoto o
mesmo posicionamento e mantenho a presente irregularidade.
1.2) NÃO REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS
PATRIMONIAIS (ITEM 2.2 – ITI) - ARTIGO 107, INCISO XIV,
DA RESOLUÇÃO TC Nº 182/02.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a área técnica que foi apresentado (fls. 37/54) um relatório
denominado de “Registro de Inventário Patrimonial assinado”
pela Diretora Financeira, senhora Sônia Meriguete, pelo Diretor
Presidente senhor Luiz José Alledi de Carvalho e pela contadora,
senhora Ângela Maria Nascimento Simões, bem como declaração
(fl. 238) de que não existe pessoa designada para elaboração de
inventário de bens patrimoniais, levando ao entendimento de que o
primeiro documento trata apenas de mera relação contábil dos bens
adquiridos ao longo dos anos e não de um inventário.
Os Diretores informaram (fl. 361) que aceitaram a sugestão para
levantamento físico e financeiro de todos os bens móveis para
regularização do inventário dos bens patrimoniais a ser corrigido no
Balanço Patrimonial de 2010.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade face à comprovação de que, injustificadamente,
não foi realizado o inventário dos bens patrimoniais.
Assim sendo, entendo que razão assiste à área técnica, bem como
ao Parquet de Contas que a acompanhou. Assim, adoto o seu
posicionamento como razão de decidir e mantenho a presente
irregularidade.
1.3) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (ITEM 2.3 – ITI).
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Consta do relato da área técnica que a conta contábil “Despesas
Tributárias” apresentou um aumento de 102,93% em 2008 em
face da contabilização indevida de pagamentos de parcelamento
especial junto ao INSS no valor R$ 50.969,48, as quais deveriam
ser contabilizadas no passivo, por tratar-se de pagamento de
parcelamento já contabilizado como despesa e registrado no
passivo circulante.
Os gestores informaram (fl. 366) que realmente ocorreu um
equívoco na contabilização por estar incluso no referido valor, os
juros e multas, mas que não houve má-fé no procedimento.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, por entender que ao solicitar o parcelamento
junto ao INSS o referido valor já se encontrava no passivo circulante
com juros e multa, tratando-se, no caso, de ajustes de exercícios
anteriores que devem ser lançados diretamente na conta de lucros
ou prejuízos acumulados para que não influencie na apuração do
lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 186, § 1º, da Lei nº
6.404/76, devendo ser contabilizada como despesa apenas os juros
e multas pagos.
Quanto a este item, tenho que a análise da área técnica mostra-se
adequada, razão pela qual a acompanho, bem como ao Parquet de
Contas que adotou o seu posicionamento e mantenho a presente
irregularidade.
1.4) SENTENÇAS TRABALHISTAS (ITEM 2.4 – ITI) – ARTIGOS
177 E 184, INCISO I, DA LEI Nº 6.404/76, E PRINCÍPIO DA
COMPETÊNCIA, ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 759/93 DO
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Consta do relato da área técnica, que no balancete de verificação
de dezembro/08 (fls. 130/138) foi demonstrada a contabilização no
montante de R$ 1.040.729,57 como despesas de “Indenizações” e
“Sentenças Trabalhistas”, nas contas de Despesas Administrativas
e de Custos: de Varrição/Capina, de Coleta de Lixo, de Serviços
Gerais, de Serviços p/Saúde e de Obras Educação, sendo R$
366.772,37 com Indenizações e R$ 673.957,20.
Sustenta, ainda, que tais valores são lançados diretamente
como despesa do exercício, não se instituindo Provisões para
Contingências, contrariando o Princípio contábil da competência,
bem como o disposto na Lei das S/A.
Os gestores afirmaram que a previsão de contingência dos
processos trabalhistas já era feita desde o ano de 2007(doc anexo),
e que, quanto à Situação de Risco dos processos correspondentes a
2008, é possível ser atestada pelo Relatório dos processos inclusos
no rateio junto à Justiça do Trabalho, eis que os mencionados
processos judiciais só são incluídos neste rateio, após superada a
fase de liquidação de sentença com impugnação dos cálculos feitos
pela CODEG, conforme documentação ora inclusa: decisão judicial
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da Vara de Trabalho de Guarapari e Relatório dos processos inclusos
no rateio mensal.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade por entender que os documentos juntados não
são suficientes para afastá-la, haja vista que se refere a “ ausência
de provisão contábil para contingências passivas”, conforme se vê
das demonstrações financeiras e das notas explicativas.
Quanto a este item, entendo que a análise da área técnica mostra-se
adequada, razão pela qual a acompanho, bem como ao Parquet de
Contas que adotou o seu posicionamento e mantenho a presente
irregularidade.
1.5) NOTAS EXPLICATIVAS (ITEM 2.7 – ITI) - ARTIGO 176, §
5º, ALÍNEAS “A” E “H”, DA LEI Nº 6.404/76.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Verifico do relato da área técnica que as notas explicativas não
indicam os cálculos de depreciação, nem os ajustes de exercícios
anteriores.
Os gestores encaminharam um balancete acumulado de janeiro
a dezembro/2008 que demonstra todas as contas que foram
depreciadas, totalizando o montante de R$ 30.478,08, e informou
que, com relação aos cálculos, foi utilizado o “método de cotas
constantes” ou método “linear”. Quanto ao fato de as notas
explicativas não indicarem os ajustes de exercícios anteriores,
juntou o razão da conta “Prejuízos Acumulados” para análise do
referido valor.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade por entender que, a despeito dos esclarecimentos
prestados, permanece a ausência de tais informações nas notas
explicativas.
Desta feita, tenho que assiste razão à área técnica, bem como ao
Parquet de Contas que a acompanhou, motivo pelo qual adoto o seu
posicionamento e mantenho a presente irregularidade.
2) RELATÓRIO DE AUDITORIA:
2.1) FALTA DE ARQUIVAMENTO DO ESTATUTO SOCIAL
NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUCEES (ITEM 3.1 – ITI E ITC) - ARTIGO 135, § 1º, DA LEI
Nº 6.404/76.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Consta do relato da equipe técnica que as alterações do Estatuto
Social da empresa não vêm sendo arquivadas na Junta Comercial –
JUCEES, conforme o dispositivo legal citado.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual
o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade.
Com relação a este item, entendo não haver necessidade de
superposição à análise procedida pelo corpo técnico deste
Tribunal, a qual se mostra adequada, razão pela qual adoto o seu
posicionamento, bem como do Parquet de Contas que a acompanhou
e mantenho a presente irregularidade.
2.2) FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO LIVRO DE REGISTRO DE
AÇÕES (ITEM 3.2 – ITI E ITC) - ARTIGO 100, DA LEI Nº
6.404/76.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que solicitou o quadro acionário da
empresa, sendo-lhe apresentada a Ata da AGO de 28/04/2000, e
que a contadora informou que o Livro de Registro de Ações está
desatualizado.
Os gestores não se manifestaram acerca deste item, razão pela qual
o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, posicionamento adotado pelo Parquet de Contas,
com o qual coaduno e mantenho a presente irregularidade.
2.3) ESTATUTO SOCIAL EM DESACORDO COM PRECEITO
CONSTITUCIONAL (ITEM 3.3 – ITI E ITC) - ARTIGO 37,
INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que o artigo 27, letra “i” do Estatuto
Social da empresa está em descordo com o preceito constitucional
que remete aos órgãos da direta e indireta a obrigatoriedade de
concurso público para admissão dos seus empregados (doc. 08).
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença.
Verifico do referido artigo 27 do Estatuto Social (transcrito à fl.
1145) que o mesmo trata apenas das competências do Diretor
Presidente, dentre outras, a admissão e dispensa de funcionários
e contratação de colaboradores avulsos ou autônomos, fixando as
respectivas remunerações.
Desta maneira, entendo que não restou caracterizada a
irregularidade, razão pela qual divirjo da área técnica, bem como
do Parquet de Contas que a acompanhou e afasto a presente
irregularidade.
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2.4) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES
EFETUADAS PELA CODEG (ITEM 3.5 – ITI E ITC) - ARTIGOS
2º, PARÁGRAFO ÚNICO E 24, INCISO II, E PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 8666/93.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica ausência de licitação nos seguintes
processos, que ultrapassaram o limite de dispensa, que, para a
Sociedade de Economia Mista é de R$ 16.000,00:
a) 408/2007 e 120/2008- Credor: Associação Comunitária e
Cultural Grande Guarapari.
- Objeto: Contratação de emissora de rádio para campanha de
limpeza pública.
- Valor: R$ 17.940,00.
b) 511/2005 - Credor: GUARAMET – Guarapari Medicina do Trabalho
Ltda.
- Objeto: Execução de exames clínicos admissionais e demissionais.
- Valor: R$ 24.611,00.
Os gestores não se pronunciaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
no que foi acompanhada pelo Parquet de Contas.
Conforme demonstrado, não resta dúvida de que razão assiste
à área técnica, motivo pelo qual adoto o seu posicionamento e
mantenho a presente irregularidade.
2.5) AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE (ITEM 3.6 – ITI E
ITC) - ARTIGO 3º DA LEI Nº 8666/93.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que nos processos licitatórios pertinentes aos
Convites nº 01, 03, 09 e 16/2008 para contratação de fornecimento
e instalação de materiais elétricos ou fornecimento, instalação e
manutenção semafórica (doc. 12), a CODEG usualmente solicita
orçamentos e convidam às mesmas empresas, quais sejam a
Eletromoura - Iluminavi Material Elétrico Ltda e Logiservice Ltda,
as quais possuem o mesmo responsável técnico pela contabilidade,
o senhor José Luiz de Moura, que é ex – sócio, contador e irmão
de um dos sócios da Eletromoura, senhor Valmir Luiz Moura, e
contador da empresa Logiservice.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença.
Verifico da documentação comprobatória da irregularidade juntada
pela equipe de auditoria às fls. 278/337 (Proc. TC nº 7146/09 apenso) que em todos os processos mencionados, foram convidadas
apenas as duas empresas ou mais uma, não constando qualquer
justificativa para tal procedimento.
Em assim sendo, acompanho a área técnica, bem como ao
Parquet de Contas que adotou a sua análise e mantenho a
presente irregularidade.
2.6) CONTRATAÇÃO POR ATO DE LIBERALIDADE (ITEM 3.7 –
ITI E ITC) - ARTIGO 154, § 2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº
6.404/76 – RESSARCIMENTO: R$ 17.429,81 EQUIVALENTE
A 9.622,71 VRTE.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, Alsir
Monteiro da Costa- Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Técnico, Lucas
Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que, na execução do contrato decorrente do
convite nº 11/2008, cujo objeto foi à construção da praça do morro
da caixa d’água, a contratada KMD Construtora e Prestadora de
Serviços Ltda - EPP danificou a base do muro de imóvel de terceiro,
tendo a CODEG contratado, por dispensa de licitação, a mesma
empresa para reforma do muro, pagando o valor de R$ 17.429,81,
quando ela deveria fazê-lo às suas expensas.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
bem como o afastamento do ressarcimento em face da Instrução
Técnica Conclusiva nº 6586/2013 emitida nas contas de 2009
concluindo pela necessidade de devolução desse valor, no que foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Reza o § 2º, alínea “a” do artigo 154, da Lei nº 6.404/76, que é
vedado ao administrador praticar ato de liberalidade à custa da
companhia.
Em assim sendo, acompanho o posicionamento da área técnica
e mantenho a presente irregularidade, sem o respectivo
ressarcimento, em face das razões supra expendidas.
2.7) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE
E EFICIÊNCIA DA GESTÃO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DIRETOR (ITEM 3.8 – ITI E ITC) - ARTIGO 132, CAPUT, DA
RESOLUÇÃO TC Nº 182/02 E ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 32/93.
Responsáveis: Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de
Carvalho, Ademir Ferreira da Cruz.
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Relata a equipe técnica que solicitou à CODEG uma das peças
principais de projeto para execução do serviço de limpeza pública
do Município, o plano de trabalho das equipes, detalhando os locais
e as frequências de prestação do serviço, sendo-lhe fornecido
somente a frequência, enquanto a localização foi genérica,
impossibilitando a mensuração dos serviços (quilômetros varridos
por mês, p. exemplo), evidenciando falta de controle dos serviços
realizados.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Verifico dos autos que, no caso concreto, os serviços foram
executados diretamente pela empresa, e que a fundamentação
legal não se refere exatamente à irregularidade imputada, tratando
das prerrogativas deste Egrégio Tribunal de Contas quanto à
fiscalização da ocorrência de economicidade e eficiência da gestão
administrativa dos gestores, sendo que neste caso não foram
realizados os controles devidos quanto aos serviços prestados,
razão pela qual divirjo da área técnica e do Parquet de Contas que
a acompanhou e afasto a presente irregularidade.
2.8) FALHA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (ITEM 3.9 –
ITI E ITC) - ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº 6.496/77 E ARTIGO
6º DA RESOLUÇÃO Nº 425/98 DO CONFEA - CONSELHO
FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a área técnica que nos contratos e na execução
direta relacionados, não foram apresentadas ART relativa ao
desempenho da função do engenheiro da CODEG, responsável pelo
acompanhamento da execução da obra (doc. 15), sendo este um
instrumento necessário para definir os técnicos responsáveis pelos
projetos, obras ou serviços.
Relacionou dois processos referentes às Concorrências nº 04/2003
e 01/2006, e um de execução direta, referentes a serviços de
recepção, transbordo, transporte, acomodação e cobertura em
aterro sanitário, dos resíduos domiciliares, hospitalares, e outros;
Locação de veículos para a limpeza pública; e serviços de varrição,
capina e caiação, após revogação da concorrência nº 04/2008.
Os gestores justificaram, em síntese, que, quanto ao contrato com
a CTRVV (concorrência 04/2003), infere-se que tenha sido feita tal
exigência no processo licitatório; quanto ao contrato de locação
de veículo, não há execução de obra ou serviços de engenharia
que exijam ART, tratando apenas de veículo para transporte de
funcionários da CODEG e para coleta de resíduos sólidos.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade contra-argumentando, em suma, que o
questionamento se refere a inobservância quanto à exigência de
ART de cargo de engenheiro da CODEG na fiscalização de contratos,
no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
No tocante a este item, verifico que a equipe técnica relata a
ausência de ART do engenheiro fiscal de obras e serviços e relaciona,
dentre os três serviços prestados, um de locação de veículo e outro
de varrição, capina e caiação de ruas e avenidas pelos próprios
servidores da empresa, os quais não se referem a serviços de
engenharia, sendo discutível a necessidade de ART para os
serviços referenciados.
Ademais, compete ao CREA a fiscalização das obras de engenharia
executadas por seus engenheiros respectivos, além do que, em
não tendo havido indicação de prejuízo decorrente da ausência
do Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, divirjo do
posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
2.9) REAJUSTE ACIMA DO ESTIPULADO EM CONTRATO
(ITEM 3.10- ITI E ITC)- ARTIGO 66 DA LEI Nº 8666/93 PROCESSO Nº 378/2006- CONCORRÊNCIA Nº 01/2006 OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LIMPEZA PÚBLICA –
RESSARCIMENTO: R$ 139.066,51 EQUIVALENTE A 72.167,36
VRTE’S.
Responsáveis: Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente,
João Manoel Azeredo- Diretor Financeiro, Severino de Oliveira
Rezende - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que a cláusula 6ª dos contratos citados
previa reajuste com base no IGP-M, que em maio de 2008 deveriam
ser corrigidos em 16,44% do valor original dos contratos, sendo
corrigidos, de acordo com o demonstrado (fls. 1162/63), em
percentuais entre 24% a 79%, resultando em reajuste indevido no
total de R$ 139.066, 51.
Os gestores contra argumentaram, em síntese, que os reajustes
decorreram da verificação de desequilíbrio econômico-financeiro
nos contratos, o que está previsto no artigo 65, inciso II, alínea “d”,
da Lei nº 8666/93.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da
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irregularidade, bem como do ressarcimento, alegando, em suma,
que os termos aditivos não se reportam ao critério objetivo para
se balizar os aumentos, não devendo prosperar a tese da defesa
de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, no que foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Vislumbro da documentação juntada em auditoria às fls. 486/724, que
dela não consta qualquer ato concedendo o reajuste ou reequilíbrio
econômico-financeiro. Constam medições do 1º e 2º semestres
de 2008 da empresa Juniwer Construções Ltda, evidenciando
os aumentos dos preços unitários, e, consequentemente, os
percentuais de aumento demonstrados à fl. 1162. Não consta, no
entanto, comprovantes de que os valores demonstrados à fl. 1163
foram efetivamente pagos, tanto no 1º como no 2º semestres de
2008.
Da empresa Lua Azul Transporte e Turismo Ltda, consta apenas
uma medição relativa ao 1º semestre de 2008, e, do senhor Airan
de Oliveira Rodrigues, consta apenas um pagamento referente ao
1º semestre de 2008.
Quanto aos demais contratados, não consta da referida
documentação, qualquer comprovante dos reajustes e dos valores
pagos demonstrados às fls. 1162/63, razão pela qual divirjo do
posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade,
bem como o ressarcimento dela decorrente.
2.10) AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (ITEM
3.11 – ITI E ITC) - ARTIGO 67 DA LEI Nº 8666/93.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que não foi encontrado qualquer documento
que comprove a efetiva fiscalização da execução contratual
decorrente da Concorrência Pública nº 02/2008 - Processo 360/08,
cujo objeto é a execução de obras de expansão, revitalização e
melhorias no sistema municipal de iluminação pública, no valor
de R$ 2.648.536,93, o que também foi declarado em entrevista,
pelo Diretor atual, senhor Severino de Oliveira Rezende, o que teria
causado dano ao erário, conforme demonstrado no item seguinte.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Verifico da documentação juntada em auditoria relativamente
ao próximo item de irregularidade (doc. 19 - fls. 727/768), que
o controle existiu, pois, em face da sua existência, foi apurado
o valor a ser ressarcido pela contratada. O que não consta da
referida documentação, é a designação formal de servidor para
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nem no
contrato, nem em outro ato.
Em assim sendo, face à inexistência de designação formal de servidor
para acompanhamento e fiscalização da execução contratual,
conforme exige o artigo 67 da Lei nº 8666/93, acompanho o
posicionamento técnico e mantenho a presente irregularidade.
2.11) PAGAMENTO INDEVIDO DE OBRAS NÃO REALIZADAS
(ITEM 3.12 - ITI E ITC) - ARTIGO 96 DA LEI Nº 8666/93 E
ARTIGO 154, § 2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 6.404/76
– RESSARCIMENTO: 398.632,01 EQUIVALENTE A 220.080,61
VRTE’S.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que fora pago indevidamente, na execução
do contrato analisado no item anterior, o montante de R$
398.632,01, referente às medições de junho a dezembro de 2008,
conforme apurado pela atual Diretoria, sendo assinado um Termo
de Compromisso em 14/08/2009, no qual a contratada assumiu
a dívida, e aceitou a proposta de compensação/restituição nas
próximas medições.
Informa, ainda, que os senhores Fausto Antonio Possato Almeida
e João Manoel Azeredo, embora tenham assinado o contrato, não
foram incluídos como responsáveis, pois, quando da 1ª medição, já
não mais se encontravam em seus cargos.
Os responsáveis não se manifestaram sobre este item, razão pela
qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença, com o respectivo ressarcimento, no que foi acompanhado
pelo Parquet de Contas.
Examinando a documentação juntada em auditoria às fls. 727/768
(doc. 19), verifico que o então Diretor Presidente, senhor Luiz
José Allendi de Carvalho, em 13/03/2009 convocou a contratada
para esclarecer dúvidas quanto às medições dos meses de julho a
dezembro de 2008 (fl. 747), constando, ainda, às fls. 749/768, uma
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ata da reunião da Diretoria com o representante da Contratada,
em 13/08/2009, acusando uma dívida da contratada para com
a CODEG, no montante de R$ 386.625,43, conforme cálculos
demonstrados às fls. 752/755.
Em 14/08/2009 foi lavrada nova ata de reunião da contratante com
a contratada (fl. 758), onde a contratada assumiu a dívida e assinou
o Termo de Compromisso de compensação do valor apurado nas
próximas medições (fls. 759/760), bem como de pagamento do
total de R$ 33.500,25 em cinco cheques, relacionados e copiados
às fls. 761/763.
Consta, ainda, às fls. 766/768, uma retificação do Termo de
Compromisso, atualizando o valor apurado para R$ 398.632,01, em
29/09/2009, devidamente acordada e assinada pelo representante
da contratada e pelos Diretores: Presidente, de Finanças e de
Iluminação Pública, devendo, de acordo com os dois Termos de
Compromisso assinados, serem feitas as compensações nas
medições de novembro e dezembro/2008, abril e setembro/2009 e
medições seguintes (fls. 760 e 768).
A despeito da apuração do débito e da assinatura dos Termos
de Compromisso para garantia de ressarcimento ao erário nos
exercícios de 2009 e de 2010, posteriormente à realização da
auditoria, os gestores citados não se manifestaram a respeito do
fato, quando deveriam ter juntado documento comprobatório das
compensações e pagamentos acordados entre as partes.
Em assim sendo, acompanho o posicionamento técnico e
mantenho a presente irregularidade, com o ressarcimento
correspondente no valor de 398.632,01 equivalente a
220.080,61 VRTE’s.
2.12) ACRÉSCIMO DE CONTRATO ACIMA DO LIMITE
ESTABELECIDO EM LEI (ITEM 3.13 – ITI E ITC) - ARTIGO 65,
§§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8666/93.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho - Diretor
Técnico, Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que no contrato com a empresa
Longiservice Ltda para execução de serviços de manutenção de
iluminação pública, com fornecimento de materiais, foram feitos
dois acréscimos de quantitativo e valor, sendo o primeiro de 25%
e o segundo de 19%, estando, este, indevido, na forma da lei que
estabelece o máximo de 25%.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que razão assiste à área técnica, motivo pelo
qual a acompanho e mantenho a presente irregularidade.
2.13) REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM DESACORDO COM OS
OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS- PAGAMENTOS DE PATROCÍNIOS
E EVENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL OU DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITEM 3.14
– ITI E ITC)- ARTIGO 154, § 2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI
Nº 6.404/76 – RESSARCIMENTO: 12.454,00 EQUIVALENTES
A 6.875,72 VRTE.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente,
Alsir Monteiro da Costa- Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro
- Diretor Administrativo, Luiz José Alledi de Carvalho, Lucas Simas
Mattos - Diretor de Iluminação Pública.
Relata a equipe técnica que foram pagos os valores demonstrados à
fl. 1172, os quais somaram R$ 12.454,00, referentes a patrocínios e
eventos, apurados a partir do razão da conta “Despesa c/Patrocínio
Eventos”.
Os gestores citados não se manifestaram sobre este item, razão
pela qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença, com o ressarcimento proposto, no que foi acompanhado
pelo Parquet de Contas.
Verifico do relato da equipe técnica que os valores pagos foram
contabilizados na conta contábil “Despesa c/Patrocínio/Eventos”,
que logicamente compõe o plano de contas da companhia, o qual só
pode ser aplicado após aprovado pelo Conselho de Administração.
O artigo 152 da Lei nº 6.404/76, que cuida da competência do
Conselho de Administração, estabelece que lhe compete, entre
outras, fixar a orientação geral dos negócios da companhia,
fiscalizar a gestão dos diretores examinando todos seus
atos, manifestar sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria, e manifestar-se previamente sobre atos
ou contratos, quando o estatuto assim o exigir.
Conforme documentos acostados às fls. 17/23, os Conselhos Fiscal
e de Administração assinaram parecer favorável à aprovação das
contas de 2008, as quais foram aprovadas pela AGO. Assim, não
há que se falar em despesa não autorizada pela AGO ou pelo
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Conselho de Administração, ou em prática de ato de liberalidade
do administrador, nos termos do dispositivo legal invocado, razão
pela qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente
irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
2.14) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ISS (ITEM 3.16 –
ITI E ITC) - ARTIGO 202 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.836/98,
ALTERADA PELO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº
2.371/2004.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que foram repassados pela Prefeitura de
Guarapari à CODEG, o montante de R$ 18.298.052,34, devendo
incidir sobre este valor, o percentual de 5%, correspondente a
R$ 914.902,62, por ser a companhia, prestadora de serviços à
Prefeitura, a qual, ao fazer os repasses solicitados, somente retém
o referido percentual relativo às notas fiscais dos fornecedores da
CODEG.
Os gestores citados argumentaram, em síntese, que a companhia
é uma sociedade de economia mista municipal, da qual a Prefeitura
detém o capital majoritário, a qual tem delegação para prestar
serviço público municipal, gozando da imunidade recíproca
contida no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição
Federal.
Transcrevem (fls. 1097/1098), recente decisão da Suprema Corte
em Recurso Extraordinário de repercussão geral, onde entendeu
pela aplicação da imunidade recíproca (CF. art. 150, VI, a) de
impostos devidos por sociedades de economia mista, cujo capital
majoritário pertença a um ente federativo e que realize atividade
que corresponde à própria atuação da administração direta.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que o
questionamento se refere à ausência de recolhimento do ISS
na prestação de serviço pela CODEG à Prefeitura, inobservado
o disposto no artigo 202 da Lei Municipal nº 1.836/98, alterada
pela Lei nº 2.371/04 e que, de acordo com o artigo 173, § 1º da
Constituição Federal, por ser uma sociedade de economia mista que
exerce atividade econômica, se sujeita ao regime das empresas
privadas.
Desta feita, verifico que razão assiste aos gestores, pois, o artigo
173 da Constituição Federal trata de sociedade de economia mista
criada para exploração direta pelo Estado, de serviço público, goza
de imunidade, na forma da jurisprudência pátria, vejamos:
RECURSO.
Extraordinário.
Imunidade
tributária
recíproca.
Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos.
Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da
jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição
a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, na qualidade de
empresa pública prestadora de serviço público.” (ARE 638315 RG,
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 09.06.2011,
DJe-167 DIVULG 30.08.2011 PUBLIC 31.08.2011 EMENT VOL02577-02 PP-00183).
Esse é o caso, afinal se a CODEG pelo seu estatuto social prestasse
serviços a terceiros, teria que recolher o ISS como se fosse do setor
privado, porém, mesmo que prestasse serviço à Prefeitura, sua
acionista majoritária, não teria que recolher o imposto, em face de
dispositivo constitucional da reciprocidade, razão pela qual divirjo
do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade.
2.15) CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO
(ITEM 3.17 – ITI E ITC) - ARTIGO 37, INCISO II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que todos os 466 empregados registrados
em 31/12/2008 foram admitidos sem concurso público, sendo a
seleção feita por meio de entrevistas.
Os gestores citados argumentaram que estão cumprindo a ação
civil pública instaurada na Vara do Trabalho de Guarapari - Processo
nº 2324/2009, estando na fase final do concurso público para
provimento dos seus cargos.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que a despeito
da providência informada de realização de concurso público, já, na
fase final, no exercício de 2008 imperou a irregularidade, no que foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que não se mantém a irregularidade, visto que
é possível a substituição de mão de obra temporária, com vistas
ao suprimento das necessidades do órgão, até porque o concurso
estava em andamento, razão pela qual afasto a presente
irregularidade.
2.16) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS E MÃO DE OBRA
CEDIDA A OUTROS ÓRGÃOS SEM CONCURSO PÚBLICO (ITEM
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3.18 – ITI E ITC) - ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica a contratação de assessoria jurídica
mediante processo licitatório, bem como o pagamento de pessoal
contratado, também sem concurso público, e cedido a outros órgãos
como Câmara Municipal, Cartório Eleitoral, Fórum, Ministério do
Trabalho, e outros.
Os gestores citados alegaram, em síntese, que, mediante
recomendação do Ministério Público (ACP nº 2324/2009), foi
de imediato, determinado que todos os funcionários cedidos
retornassem à CODEG, e que está adotando medidas legais quanto
aos serviços advocatícios.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que é notória a
necessidade de advogados no quadro permanente da companhia,
face a existência de demandas judiciais rotineiras, e que esses
devem ser admitidos por concurso público, no que foi acompanhado
pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que a irregularidade não subsiste, visto que
houve determinação de retorno de todos os funcionários cedidos
em face da recomendação do Ministério Público, razão pela qual
afasto a presente irregularidade.
2.17) AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE ADMISSÃO DE
PESSOAL (ITEM 3.19 – ITI E ITC) - ARTIGO 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que no ano de 2008, foram admitidos
78 empregados e demitidos 150, não sendo os respectivos atos
publicados na imprensa oficial.
Os gestores não se manifestaram sobre este item, razão pela qual o
subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua mantença,
sendo acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que as admissões e demissões são feitas, na
forma usada na iniciativa privada, mediante registro e assinatura
na Carteira de Trabalho e termo de rescisão de contrato de
trabalho, não havendo qualquer ato formal a ser publicado, tão
somente o edital de concurso público e sua homologação, razão
pela qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente
irregularidade.
2.18)
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS EM
ATRASO, INCORRENDO EM MULTA (ITEM 3.20 – ITI E ITC) –
ARTIGO 158, § 2º DA LEI Nº 6.404/76 – RESSARCIMENTO:
229.519,45 EQUIVALENTE A 126.736,30 VRTE.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica o pagamento de acordos judiciais, FGTS e
INSS e contribuições previdenciárias recolhidas de terceiros, com
atraso, gerando multas e juros no montante de R$ 229.519,45.
Os gestores citados alegaram, em síntese, que os juros e multas
decorreram de atraso da Prefeitura no repasse de parcelas devidas,
no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra-argumentando, em suma, que a mesma
restou comprovada.
Desta feita, acompanho o posicionamento técnico e mantenho a
presente irregularidade, adotando sua manifestação como razão
de decidir.
2.19) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES
LEGAIS (ITEM 3.21- ITI E ITC) – ARTIGO 158, § 2º DA LEI
Nº 4.604/76.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Relata a equipe técnica que não foram recolhidos o INSS e o FGTS
incidentes sobre a folha de pagamento de abril/2008, e não vem
recolhendo o INSS de sua responsabilidade, incidente sobre os
serviços prestados por terceiros.
Os gestores citados não se manifestaram sobre este item, razão
pela qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita entendo que razão assiste à área técnica, motivo
pelo qual adoto o seu posicionamento e mantenho a presente
irregularidade.
2.20) CESSÃO DE PESSOAL INDEVIDA (ITEM 3.22- ITI
E ITC) - ARTIGO 37, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E ARTIGO 10, INCISO IX C/C O ARTIGO 1º, DA LEI Nº
8.429/92 RESSARCIMENTO: R$ 1.971.212,09 EQUIVALENTE
A 1.088.285,81 VRTE’S.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Consta do relato técnico que as cessões dos 105 empregados (de
que trata o item 2.16), ocorreram sem os devidos termos de cessão,
com ônus para a companhia, não havendo qualquer comprovação
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de que os empregados cedidos estejam desenvolvendo suas funções
nos locais de destino, com os quais gastou, no exercício, o montante
de R$ 1.971.212,09, evidenciando improbidade administrativa.
Os gestores citados não se manifestaram sobre este item, razão
pela qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a
sua mantença com o ressarcimento correspondente, no que foi
acompanhado pelo Parquet de Contas.
Em assim sendo, face ao silêncio dos responsáveis sobre o
tema, adoto o posicionamento técnico e mantenho a presente
irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
2.21) VALOR SALARIAL DIFERENCIADO PARA EMPREGADOS
QUE EXERCEM O MESMO CARGO (ITEM 3.23 - ITI E ITC)
- ARTIGO 7º, INCISOS XXX E XXXI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ARTIGO 461, CAPUT, DA CLT.
Responsáveis: todos os Diretores citados.
Consta do relato técnico a ocorrência de diferenças substanciais nos
valores pagos aos empregados ocupantes dos cargos de Auxiliar
Administrativo e de Recepcionista (fl. 1194), diferenças essas que
não estão respaldadas no tempo de serviço, e que, a despeito da
existência de plano de carreira, o mesmo não é aplicado.
Os responsáveis não se manifestaram sobre este item, razão pela
qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que está correto o posicionamento técnico,
motivo pelo qual o adoto como razões de decidir e mantenho a
presente irregularidade.
2.22) PAGAMENTO DE AUMENTO SALARIAL SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL OU DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO (ITEM 3.24 - ITI E ITC) - ARTIGO 154, §
2º, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 6.404/76.
Responsáveis: Ademir Ferreira da Cruz- Diretor Presidente, Luiz
José Alledi de Carvalho- Diretor Presidente/Diretor Técnico, Alsir
Monteiro da Costa- Diretor Financeiro, Eduardo José Ribeiro- Diretor
Administrativo, Lucas Simas Mattos- Diretor de Iluminação Pública.
Consta do relato técnico que o Diretor Presidente determinou
o pagamento de aumento a partir de setembro de 2008 a uma
parte dos seus funcionários (setor administrativo), sem qualquer
autorização da AGO ou do Conselho de Administração, adotando
percentuais diferenciados que variaram entre 1,27% e 84,38%,
e sugeriu a determinação de instauração de tomada de contas
especial para apuração dos responsáveis e quantificação do dano
causado ao erário.
Os responsáveis não se manifestaram sobre este item, razão pela
qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença, bem como a determinação de instauração de tomada
de contas especial antes proposta, no que foi acompanhado pelo
Parquet de Contas.
Desta feita, adoto o posicionamento técnico, na forma a Instrução
Normativa nº 32/2014 deste Egrégio Tribunal de Contas, devendo
ser instaurada a Tomada de Contas sugerida.
2.23) PAGAMENTO INDEVIDO A DIRETOR A TÍTULO DE
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (ITEM 3.25 - ITI E ITC) ARTIGO 153 E ARTIGO 154, § 2º, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº
6.404/76 – RESSARCIMENTO: R$ 2.400,00 EQUIVALENTE A
1.325,23 VRTE’S.
Responsáveis: Luiz José Alledi de Carvalho, João Manoel AzeredoDiretor Financeiro, Severino de Oliveira Rezende - Diretor de
Iluminação Pública.
Consta do relato técnico o pagamento, no mês de janeiro/2008, de
13º salário integral ao senhor Fausto Antonio Possato pelo cargo
de Diretor Presidente, por ser o mês do seu aniversário, e que em
abril/08 foi demitido, não sendo descontado da sua rescisão o valor
pago indevido de R$ 2.400,00 referentes aos meses de maio a
dezembro/2008.
Os responsáveis não se manifestaram sobre este item, razão pela
qual o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a sua
mantença com o respectivo ressarcimento, no que foi acompanhado
pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que razão assiste à área técnica, motivo
pelo qual adoto o seu posicionamento e mantenho a presente
irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente.
Por todo o exposto, acompanhando, em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas assim delibere:
1) Acolha as razões de justificativas apresentadas pelos senhores
Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi de
Carvalho, Ademir Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo,
Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino
de Oliveira Rezende e Lucas Simas Mattos, em razão do
afastamento das irregularidades indicadas nos itens 3.4 e 3.15
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da Instrução Técnica Conclusiva nº 6871/2013;
2) Acolha as razões de justificativas, afastando as irregularidades
constantes nos itens 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16
desta decisão, bem como as dos itens 3.5 e 3.6 (Instrução
Contábil Conclusiva nº 356/2012), e 3.4 e 3.15 (Instrução Técnica
Conclusiva nº 6871/2013), pelas razões antes expendidas;
3) Rejeite as razões de justificativas, Mantendo as
irregularidades constantes nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21,
2.22 e 2.23 desta decisão, em face das razões antes expendidas;
4) Determine à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari – CODEG, através de seu atual gestor, em
razão de indício de irregularidade com potencial ocorrência de dano
ao erário, a Instauração de Tomada de Contas Especial, no
prazo de 90 (noventa) dias para encaminhamento a esta Corte
de Contas, com comunicação em 15 dias, nos termos da Instrução
Normativa n° 32/2014, para apurar a autoria da irregularidade
descrita no item 2.22 (Pagamento de aumento salarial sem
prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração), da Instrução Técnica Conclusiva nº 6871/2013,
assim como o quantum de possível ressarcimento ao erário.
5) Julgue IRREGULAR a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano
de Guarapari – CODEG, relativa ao exercício de 2008, sob a
responsabilidade dos senhores Fausto Antonio Possato Almeida
- Diretor Presidente, no período de 01/01 a 16/04/2008, Luiz
José Alledi de Carvalho - Diretor Presidente, no período de
17/04 a 17/06/2008, e Diretor Técnico, nos períodos de 01/01 a
16/04/2008 e 17/06 a 31/12/2008, Ademir Ferreira da Cruz
- Diretor Presidente, no período de17/06 a 31/12/2008, João
Manoel Azeredo – Diretor Financeiro, no período de 01/01 a
31/12/2008, Alsir Monteiro da Costa – Diretor Financeiro, no
período do 17/06 a 31/12/2008, Eduardo José Ribeiro – Diretor
Administrativo, no período de 17/07 a 31/12/2008, Severino de
Oliveira Rezende – Diretor de Iluminação Pública, no período
de 01/01 a 17/06/2008 e Lucas Simas Mattos - Diretor de
Iluminação Pública, no período de 17/06 a 31/12/2008, em face
da mantença das respectivas irregularidades, indicadas nos itens
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12,
2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.23 desta decisão;
6) Impute ressarcimento, no valor de R$ 3.277.796,39
(três milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e
noventa e seis reais e trinta e nove centavos), equivalentes
a 3.080.346,10 VRTE’s, em razão da irregularidade elencada no
item 2 (Falta de motivação na concessão de gratificação prevista
na Lei Municipal nº 1266/1989), da Instrução Técnica Conclusiva
nº 2395/2013, bem como aplicação de multa pecuniária,
respectivamente, aos seguintes responsáveis, nos seguintes valores
e gradações:
a) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da
Costa, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e
Lucas Simas Mattos, imputação de ressarcimento, no valor de
R$ 17.429,81, equivalentes a 9.622,71 VRTE’s, solidariamente
(Item 2.6 da ITC).
b) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e Lucas
Simas Mattos, imputação de ressarcimento, no valor de R$
398.632,01, equivalentes a 220.080,61 VRTE’s, solidariamente
(Item 2.11 da ITC).
c) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho, Lucas
Simas Mattos, Fausto Antonio Possato de Almeida, João
Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende, imputação
de ressarcimento, no valor de R$ 229.519,45, equivalentes a
126.736,30 VRTE’s, solidariamente (Item 2.18 da ITC).
d) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho, Lucas
Simas Mattos, Fausto Antonio Possato de Almeida, João
Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende, imputação
de ressarcimento, no valor de R$ 1.971.212,09, equivalentes a
1.088.285,81 VRTE’s, solidariamente (Item 2.20 da ITC).
e) Senhores Luiz José Alledi de Carvalho, João Manoel Azeredo
e Severino de Oliveira Rezende, imputação de ressarcimento,
no valor de R$ 2.400,00, equivalentes a 1.325,23 VRTE’s,
solidariamente (Item 2.23 da ITC).
7)
Aplique multa individualizada aos Senhores: Ademir
Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José
Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e Lucas Simas Mattos, no
valor de 10.000 VRTE’s, bem como aplique multa individualizada
aos Senhores: Fausto Antonio Possato de Almeida, João
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Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende, no valor de
3000 VRTE’s.
8) Recomende à atual Diretoria da CODEG, no sentido de que adote
providencias junto ao seu setor contábil, quanto à observância, nas
próximas contas, da NBC TG 25, conforme demonstrado no item
3.4 da Instrução Contábil Conclusiva.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os autos
encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para
acompanhamento desta decisão, em razão da imputação de
ressarcimento e da multa aplicada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nos autos do Processo TC-2571/2009,
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, sem divergência, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
senhores Fausto Antonio Possato Almeida, Luiz José Alledi
de Carvalho, Ademir Ferreira da Cruz, João Manoel Azeredo,
Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino
de Oliveira Rezende e Lucas Simas Mattos, em razão do
afastamento das irregularidades indicadas nos itens 3.4 e 3.15
da Instrução Técnica Conclusiva nº 6871/2013, quais sejam: a)
3.4 - Falta na baixa de ativo e passivo; b) 3.15 - Ausência de
documentação fiscal;
2. Acolher as razões de justificativas, afastando as seguintes
irregularidades: a) estatuto social em desacordo com preceito
constitucional; b) violação aos princípios da economicidade e
eficiência da gestão, na execução de serviços diretor; c) reajuste
acima do estipulado em contrato; d) realização de despesas
em desacordo com os objetivos estatutários- pagamentos de
patrocínios e eventos sem prévia autorização da assembleia geral
ou do conselho de administração; e) ausência de recolhimento
do ISS; f) contratação de pessoal sem concurso público; g)
contratação de advogados e mão de obra cedida a outros órgãos
sem concurso público; h) Falta na baixa de ativo e passivo; I)
Ausência de documentação fiscal;
3. Rejeitar as razões de justificativas e, sendo assim, manter as
seguintes irregularidades: a) ausência de prova de publicação e de
arquivamento no registro do comércio (junta comercial) da ata da
assembleia geral ordinária que tomou as contas dos administradores
e votou as demonstrações financeiras do exercício de 2008; b) não
realização do inventário anual de bens patrimoniais; c) despesas
tributárias; d) sentenças trabalhistas; e) falta de arquivamento do
estatuto social na junta comercial do estado do espírito santo JUCEES; f) falta de atualização do livro de registro de ações; g)
ausência de licitação em contratações efetuadas pela CODEG; h)
ausência de competitividade; i) contratação por ato de liberalidade;
j) ausência de fiscalização de contratos; k) pagamento indevido
de obras não realizadas; l) acréscimo de contrato acima do limite
estabelecido em lei; m) recolhimento de obrigações legais em atraso,
incorrendo em multa; n) ausência de recolhimento de obrigações
legais; o) cessão de pessoal indevida; p) valor salarial diferenciado
para empregados que exercem o mesmo cargo; q) pagamento de
aumento salarial sem prévia autorização da assembleia geral ou do
conselho de administração; r) pagamento indevido a diretor a título
de décimo terceiro salário;
4. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Companhia
de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari
– CODEG, relativa ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
dos senhores Fausto Antonio Possato Almeida - Diretor Presidente,
no período de 01/01 a 16/04/2008, Luiz José Alledi de Carvalho Diretor Presidente, no período de 17/04 a 17/06/2008, e Diretor
Técnico, nos períodos de 01/01 a 16/04/2008 e 17/06 a 31/12/2008,
Ademir Ferreira da Cruz - Diretor Presidente, no período de17/06 a
31/12/2008, João Manoel Azeredo - Diretor Financeiro, no período
de 01/01 a 31/12/2008, Alsir Monteiro da Costa - Diretor Financeiro,
no período do 17/06 a 31/12/2008, Eduardo José Ribeiro - Diretor
Administrativo, no período de 17/07 a 31/12/2008, Severino de
Oliveira Rezende - Diretor de Iluminação Pública, no período de
01/01 a 17/06/2008 e Lucas Simas Mattos - Diretor de Iluminação
Pública, no período de 17/06 a 31/12/2008, em face da mantença
das respectivas irregularidades mantidas e já destacas neste
Acórdão;
5. Imputar ressarcimento, no valor de R$ 3.277.796,39
(três milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e
noventa e seis reais e trinta e nove centavos), equivalentes
a 3.080.346,10 VRTE’s, em razão da irregularidade fundada na
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“Falta de motivação na concessão de gratificação prevista na Lei
Municipal nº 1266/1989”, item 2 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 2395/2013, bem como aplicação de multa pecuniária,
respectivamente, aos seguintes responsáveis, nos seguintes valores
e gradações:
a) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da
Costa, Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e
Lucas Simas Mattos, imputação de ressarcimento, no valor de
R$ 17.429,81, equivalentes a 9.622,71 VRTE’s, solidariamente
(Item 2.6 da ITC).
b) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho e Lucas
Simas Mattos, imputação de ressarcimento, no o valor de R$
398.632,01, equivalentes a 220.080,61 VRTE’s, solidariamente
(Item 2.11 da ITC).
c) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho, Lucas
Simas Mattos, Fausto Antonio Possato de Almeida, João
Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende, imputação
de ressarcimento, no valor de R$ 229.519,45, equivalentes a
126.736,30 VRTE’s, solidariamente (Item 2.18 da ITC).
d) Senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alsir Monteiro da Costa,
Eduardo José Ribeiro, Luiz José Alledi de Carvalho, Lucas
Simas Mattos, Fausto Antonio Possato de Almeida, João
Manoel Azeredo e Severino de Oliveira Rezende, imputação
de ressarcimento, no o valor de R$ 1.971.212,09, equivalentes a
1.088.285,81 VRTE’s, solidariamente (Item 2.20 da ITC).
e) Senhores Luiz José Alledi de Carvalho, João Manoel Azeredo
e Severino de Oliveira Rezende, imputação de ressarcimento,
no o valor de R$ 2.400,00, equivalentes a 1.325,23 VRTE’s,
solidariamente (Item 2.23 da ITC).
6. Aplicar multa individualizada aos Senhores: Ademir Ferreira
da Cruz, Alsir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Luiz José
Alledi de Carvalho e Lucas Simas Mattos, no valor de 10.000 VRTE’s,
bem como aplicar multa individualizada aos Senhores: Fausto
Antonio Possato de Almeida, João Manoel Azeredo e Severino de
Oliveira Rezende, no valor de 3000 VRTE’s;
7. Deixar de instaurar Tomada de Contas Especial, tendo em
vista o pronunciamento do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, acolhido pelo Relator, conforme notas taquigráficas;
8. Recomendar à atual Diretoria da CODEG, no sentido de que adote
providências junto ao seu setor contábil, quanto à observância, nas
próximas contas, da NBC TG 25, conforme demonstrado no item
3.4 da Instrução Contábil Conclusiva;
9. Encaminhar os presentes autos ao Ministério Público
Especial de Contas para acompanhamento deste Acórdão, em
razão da imputação de ressarcimento e da multa aplicada, e, após
o trânsito em julgado, arquivá-los.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento dos débitos e das multas aplicadas, nos
termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, o Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, Relator,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e a Conselheira convocada
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
SEGUE
TRANSCRIÇÃO
DAS
NOTAS
TAQUIGRÁFICAS
RELATIVAS À DISCUSSÃO DA MATÉRIA ABORDADA NESTES
AUTOS:
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NOTAS TAQUIGRÁFICAS
19ª SESSÃO 1ª CÂMARA – 10/06/2015
PROCESSO TC-2571/2009
RELATOR: MARCO ANTONIO DA SILVA
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Antes de colocar em discussão, gostaria
de fazer duas perguntas ao Relator. A primeira – até decidimos isso
num processo ontem, em Plenário, dada a magnitude da devolução,
a correspondência com a multa – se V. Exa. poderia redimensionar?
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Podemos redimensionar, Sr. Presidente. Creio que são
graves, realmente, os atos praticados. Foram afastados poucos
atos, talvez três deles, e posso redimensionar a multa. Acredito
que podemos aplicar multa de umas três mil VRTE. A menos que
haja sugestão do Colegiado de forma adversa.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Essa seria a primeira colocação. A outra,
parece-me que a Área Técnica sugere a instauração de tomada de
contas.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Sim. Até mencionei, mas na parte dispositiva não me
referi à instauração. De fato! Estamos instaurando, também, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – É a consideração que faço a V. Exa. O
processo é de 2008. Será que há essa necessidade de, agora,
instaurar essa tomada de contas especial, ou se, com os dados, os
elementos já constantes dos autos, já seria possível alguma decisão
nossa para não retornar com esse processo?
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Na verdade, acho que esse processo morreria, Sr.
Presidente. Mas, entendo a posição de V. Exa. Estamos, na verdade,
abrindo um novo processo só para verificar esse item. Não há
elementos colhidos junto aos autos suficientes para formar juízo,
acompanhando, inclusive, a Área Técnica. Mas não sei se, dado o
decurso do tempo – até há uma decisão que o Conselheiro Rodrigo
Chamoun tem trazido a esse respeito, mas não vota, nesse caso.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – É a Conselheira Márcia.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA – Sim, a Conselheira Márcia. Nesse caso, ou aplicamos por
analogia, dado o decurso do tempo, e até mesmo a materialidade
envolvida, pois o indivíduo já está sendo apenado com mais de
dois milhões de reais – dado o tempo, se for atualizar, dá quase
três, na verdade. Então, acho que poderíamos, dado o decurso do
tempo, mudar o fundamento do item 2.22 em não instaurar essa
tomada de contas, até para que concluamos o processo, a partir de
agora, acolhendo a sugestão de V. Exa. O apenamento já existe,
então seria para eles aprenderem a aplicar o recurso público. Em
face do decurso do tempo e a impossibilidade, talvez, do exercício
do contraditório, poderíamos deixar de instaurar a tomada de
contas em relação ao item 2.22, que é o que foi sugerido pela Área
Técnica. Com isso, concluiríamos o processo nessa situação com o
ressarcimento imputado e a multa redimensionada.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Com isso, sugeriria a multa de dez mil
VRTE.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Estou acolhendo, sem problema.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Abaixo do máximo, ainda. (Final)
ACÓRDÃO TC-1017/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2541/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SOORETAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - RAMON SULCIS MAGESKY
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
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sooretama - SAEE, exercício
financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Ramon Sulcis
Magesky – Diretor do SAEE Sooretama.
Em razão dos fatos narrados na Análise Inicial de Conformidade –
AIC nº 250/2014 e na Instrução Técnica Inicial – ITI n° 1503/2014,
este Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar
nº 1907/2014, a citação do responsável para que, no prazo de
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30 (trinta) dias, encaminhasse a esta Corte de Contas arquivos
considerados faltantes para regularizar a presente Prestação de
Contas, tendo o mesmo sido notificado, conforme Termo de Citação
nº 2187/2014.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, com
base no Relatório Técnico Contábil - RTC nº 378/2014, emitiu a
Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 3044/2015 (42/43), opinando
no sentido de que sejam julgadas REGULARES as contas em
apreço, dando-se quitação ao agente responsável.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer da lavra
do Procurador Designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, 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 1ª 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,
dando-se quitação ao agente responsável.
Assim, transcrevo o posicionamento da área técnica, através do
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 3044/2015, verbis:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na
ICC 97/2015 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 do senhor Ramon Sulcis
Magesky – Diretor, frente ao Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Sooretama, 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. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, através
do Parecer PPJC nº 3655/2015 em fls.47, acompanhou na íntegra
a área técnica.
Desse modo, verifico da documentação constante dos autos que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Por todo o exposto, nos termos da Lei Complementar nº
621/2012, 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 agente responsável pelo
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sooretama, referente ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Ramon Sulcis
Magesky, Diretor, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2541/2014,
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 Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sooretama, relativa ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do Sr. Ramon Sulcis Magesky, dando-lhe a devida
quitação, arquivando-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, ProcuradorGeral 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
RelatorCONSELHEIRO 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
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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
RESPONSÁVEL - ANDRÉA PINHEIRO DA TRINDADE
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
SAÚDE DE MUNIZ FREIRE, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade da senhora ANDRÉA PINHEIRO DA TRINDADE.
Nos termos da Instrução Contábil Conclusiva n. 88/2015 (f.
141/145) e da Instrução Técnica Conclusiva n. 3009/2015
(f. 147/148), 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. 151, 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 SAÚDE DE
MUNIZ FREIRE, relativa ao exercício de 2012, dando-se quitação
ao responsável, senhora ANDRÉA PINHEIRO DA TRINDADE.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2614/2013,
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 Saúde de Muniz Freire, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade da Sra. Andréa Pinheiro da Trintade, 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-1255/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-2901/2014
JURISDICIONADO
- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MARILÂNDIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - WAGNER LORENCINI
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 SAAE DE MARILÂNDIA,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade de WAGNER
LORENCINI.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 236/2015 (f. 8/18)
e da Instrução Técnica Conclusiva n. 3363/2015 (f. 20/21), a
área técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas,
com quitação ao gestor, uma vez que as demonstrações contábeis
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representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira
e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 23, da lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, 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 SAAE DE MARILÂNDIA, relativa
ao exercício de 2013, dando-se quitação ao responsável, senhor
WAGNER LORENCINI.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2901/2014,
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 Serviço Autônomo
de Água e Esgosto de Marilândia, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade do Sr. Wagner Lorencini, 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
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-053/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2575/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2013
RESPONSÁVEL - ERALDINO JANN TESCH
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2013 – 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM
RESSALVA – 2) RECOMENDAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Vila Pavão, relativa ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade do Sr. Eraldino Jann Tesch, prefeito no período em
questão.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 12/2015 (fls.27/61)
a área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a
Instrução Técnica Inicial - ITI 126/201 (fl. 62) da qual houve
citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 72/116), a
5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC 57/2015 (fls. 120/130) opinando pela emissão
de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas,
nos seguintes termos:
6. CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que o Prefeito Municipal, no exercício
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de 2013, Sr. ERALDINO JANN TESCH, atendeu ao Termo de Citação
emitido por este Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que a análise das contas em questão teve seu escopo
delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base
na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo
gestor responsável;
Considerando, por fim, que as justificativas e documentos
apresentados foram suficientes para elidirem os indicativos de
irregularidades, exceto:
2.2) DESEQUILÍBRIO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
ENTRE ATIVO E PASSIVO;
Considerando, entretanto, que o indicativo de irregularidade
remanescente não se constitui em impropriedade apta a contaminar
a integralidade das contas de 2013 opina-se pela APROVAÇÃO
COM RESSALVA das contas, de responsabilidade do Prefeito
Municipal de Vila Pavão, Sr. ERALDINO JANN TESCH, na forma do
artigo 80 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, recomendar ao chefe do executivo municipal que
proceda nos próximos exercícios à contabilização dos investimentos
em consórcios públicos, conforme mencionado no item 2.3.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC,
conforme Instrução Técnica Conclusiva 2580/2015 (fls.
132/133), acompanhou integralmente a ICC 57/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestou-se
de acordo com a área técnica, determinando ao Poder Executivo
Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LRF.
É o relatório. Passo à análise das contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da
Prefeitura de Vila Pavão, referente ao exercício de 2013, portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que
se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro
Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral
e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se
procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi
arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de
Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe
do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
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é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe
do Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos
Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor
público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos
atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e
financeira. No entanto, muito ainda se pode avançar no que se
refere à evidenciação do patrimônio Público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de
Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados
Tabela1 – Resultado Governamental
Figura 1
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2013
da Prefeitura de Vila Pavão.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias
previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a
que se referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo.
As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem,
passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a
receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de
arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica
e grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial,
a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Figura 2 e 3
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações
ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado
e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que
se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Vila Pavão
nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 109,27%
da receita corrente prevista, apenas 27,55% da receita de capital e
executou 88,34% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário
obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras
arrecadações de receitas com as despesas que excederam as
realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2013, verifica-se um resultado positivo na
execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais
arrecadadas totalizaram R$ 23.604.443,51, enquanto que as
despesas realizadas totalizaram R$ 23.409.319,41 resultando em
SUPERÁVIT na execução orçamentária no valor de R$ 195.124,10.
A partir do exercício de 2013, o Balanço Orçamentário foi
complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos
Restos a Pagar Não Processados) e Anexo 2 (Demonstrativo da
Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados
Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma análise da execução
orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a
pagar não processados, processados e não processados liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados
nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário atingiu o valor de
R$ 1.129.124,41, sendo R$ 497.228,59 de Restos a Pagar Não
Processados e R$ 631.895,82 de Restos a Pagar Processados.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320
de 1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e
extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior
e o saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3).
Este é o instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro
obtido no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
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Figura 4
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 1.923.628,70 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e arrecadadas e as despesas orçamentárias e
extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o saldo do exercício
anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das
Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária
e indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das
variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas
decorrem das transações do setor público que aumentam ou
diminuem o Patrimônio Líquido, e as qualitativas transcorrem
daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais
sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no
Balanço Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente
patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados
do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o
resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente
exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de
Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Figura 5
É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público
não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto
o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos
elementos patrimoniais.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da
gestão pública dos administradores com reflexos no Patrimônio
Líquido da Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada,
as consequências das ações administrativas dos diversos
responsáveis pela Prefeitura ao longo dos anos e, em especial,
quando comparados os saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço
Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a
capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado
econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e
tranquilidade à Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, o Balanço
Patrimonial passou a ser composto, além do quadro principal,
também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e
Permanentes”, “Quadro das Contas de Compensação” e passou a ter
como anexo o “Quadro do Superávit/Déficit Financeiro”, conforme
demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
Figura 6 e 7
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo
Financeiro no valor de R$ 5.271.742,61 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 4.288.763,28, resultando num superávit financeiro de
R$ 982.979,33, indicando que, para abertura de créditos adicionais
no exercício de 2014, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso
I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de
recursos, discriminado por fonte.
II.2.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas
de Capital apresenta as receitas de operações de crédito em
comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de
demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no
exercício em referência a contratação de Operações de Créditos,
logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
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II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre
o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2013 em
relação ao apurado em 31 de dezembro de 2012.
De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, o
município não possui dívida consolidada líquida.
II.2.7 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as
despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma
melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo
ente da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador,
maior será o volume de recursos disponíveis para pagamento de
serviços da dívida ou realização de outros investimentos.
Destaca-se dessa forma, a ocorrência de Superávit Primário na
ordem de R$ 155.928,69 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos
e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).
II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso
de Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que
levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a
necessidade premente e histórica de instituir processos
estruturais de controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou
o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde
o controle do endividamento público constituía preocupação central
da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal
das contas públicas é entendido como bem coletivo, do
interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária
para a consolidação da estabilidade de preços e a retomada do
desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares
normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de
disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito,
limites e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário:
metas fiscais, acompanhamento e controle da execução
orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade
dos atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros,
regras específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e
transparência da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e
divulgação de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Vila Pavão, sob a responsabilidade do
Sr. Eraldino Jann Tesch, Prefeito Municipal, referente ao
exercício de 2013, atendeu, majoritariamente, os pilares da
LRF.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, acompanhando integralmente o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que seja emitido Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do senhor
Eraldino Jann Tesch, Prefeito Municipal frente à Prefeitura
Municipal de Vila Pavão no exercício de 2013, na forma prevista
no artigo 80, inciso II, da Lei Complementar 621/2012, considerando
que a divergência remanescente “DESEQUILÍBRIO EVIDENCIADO
NO BALANÇO PATRIMONIAL ENTRE ATIVO E PASSIVO” (item 2.2. da
ICC 57/2015) não se constitui em impropriedade apta a contaminar
a integralidade das contas do exercício.
Recomendo ao Poder Executivo Municipal que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Por fim, RECOMENDO ao chefe do executivo municipal que proceda,
nos próximos exercícios, à contabilização dos investimentos em
consórcios públicos, conforme mencionado no item 2.3. da ICC
57/2015.
Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo,
arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2575/2014,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
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dia vinte e dois de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal
a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade do Senhor Eraldino Jann Tesch, Prefeito
Municipal no exercício correspondente, na forma do artigo 80,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2013, considerando que a
divergência remanescente “Desequilíbrio Evidenciado no Balanço
Patrimonial entre Ativo e Passivo” (item 2.2. da ICC 57/2015) não
se constitui em impropriedade apta a contaminar a integralidade
das contas do exercício;
2. Recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal que:
2.1. Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
2.2. Proceda, nos próximos exercícios, à contabilização dos
investimentos em consórcios públicos, conforme mencionado no
item 2.3. da ICC 57/2015;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1144/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3687/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014
RESPONSÁVEL - EROS PRUCOLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2014 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Muqui, referente ao exercício financeiro de 2014, sob
a responsabilidade do Sr. Eros Prucoli, Presidente do Legislativo
Municipal.
Encaminhados os documentos via mídia digital, foi elaborada
Análise Inicial de Conformidade AIC 62/2015, fl. 07, na
qual foi constatado estar os autos em conformidade para a devida
análise e instrução técnica dentro da norma regimental.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através do Relatório
Técnico Contábil RTC 238/2015, fls. 10/29, mais anexos,
examinando a presente Prestação de Contas, opina pela sua
regularidade sob seu aspecto técnico contábil, tendo em vista as
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informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor, estarem de acordo com a Resolução TC
273/2014 e Instrução Normativa TC 28/2013.
No mesmo sentido, é o opinamento do NEC – Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, através da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 3318/2015, fls. 36/37, que assim, manifestouse, conclusivamente:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 238/2015
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 do senhor Eros Prucoli - Presidente, frente à Câmara
Municipal de Muqui, no exercício de 2014, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação
ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio da lavra
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se na
esteira do entendimento do NEC – ITC 3318/2015.
Em síntese, é o relatório.
VO T O
TC – 3687/2015
O presente feito cuida da Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Muqui, exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Eros Prucoli, Presidente do Legislativo Municipal no exercício em
análise.
No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação
de Contas fora considerada regular pelos técnicos deste sodalício,
não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que
pudessem comprometer a sua regularidade.
Quanto ao prazo para entrega das contas, foram as mesmas
protocolizadas neste Tribunal em 31/03/2015, portanto, dentro
do prazo estabelecido pela legislação vigente, encaminhadas pelo
gestor responsável nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
As contas ora apresentadas estão compostas pelas Demonstrações
Contábeis e demais documentos exigidos pela Lei Federal nº
4.320/64 e Resolução TC 273/2014.
Com referência aos limites constitucionais e legais máximos em
despesas com pessoal, subsídios de vereadores, despesa total com
o poder legislativo, bem como os registros patrimoniais de bens
móveis e imóveis e recolhimento de contribuições previdenciárias,
diante da análise contábil feita pela 5ª Secretaria de Controle Externo,
não foram apontados quaisquer indicativos de irregularidades.
Assim, acolho os fundamentos e conclusões demonstradas pelo
corpo técnico, encampadas pelo Ministério Público de Contas,
tornando-os parte integrante do presente voto.
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE das contas da Câmara
Municipal de Muqui, exercício financeiro de 2014, figurando como
responsável o Sr. Eros Prucoli, dando-lhe a devida QUITAÇÃO,
nos termos do art. 84, inciso I, c/c o art. 85, da Lei Complementar
nº 621/2012.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3687/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar
regulares as contas da Câmara Municipal de Muqui, referente
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Eros Prucoli,
dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos,
após o trânsito em julgado, nos termos do Relator, Conselheiro José
Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
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, 5 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1197/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6343/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2014.
RESPONSÁVEL - HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DO EXERCÍCIO DE 2014 - SANEAMENTO DA
OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados da
Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, referente ao 6º
bimestre e meses 13 e 14 de 2014, da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Zanotelli
de Vargas.
O interessado foi devidamente citado para que no prazo de quinze
dias enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido
pela área técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI 999/2015,
fl.01, e acolhido pela DECM 973/2015, fl.08, visto que já tinha sido
notificado eletronicamente, conforme se vê à fl. 04.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 455/2015, fl. 22, verifica através do
sistema Cidades-Web do Tribunal, que os dados faltantes foram
encaminhados (fls.23/26), atendendo aos termos da Citação nº
1248/2015, fl.10. Dessa forma, conclui pelo arquivamento dos
autos, tendo em vista que o jurisdicionado está em conformidade
com a legislação vigente.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, à fl. 30, através de parecer da lavra do Procurador
Luciano Vieira, subscreve o entendimento do setor técnico, RCO
455/2015.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, ao 6º
bimestre e meses 13 e 14 de 2014, da Prefeitura Municipal
de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade do Sr. Henrique
Zanotelli de Vargas, e posterior arquivamento do feito, tendo
em vista a perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6343/2015,
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,
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 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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1198/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6382/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE DE 2015.
RESPONSÁVEL - LUIZMAR MIELKE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
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O presente feito cuida da omissão de dados via sistema
CidadesWeb, referente à abertura e à Prestação de Contas do 1º
bimestre (exercício de 2015) do Município de Vila Valério, sob a
responsabilidade do Sr.Luizmar Mielke, Agente Responsável.
O interessado foi regularmente citado para apresentar justificativas
quanto à omissão, e notificado para que encaminhasse a Prestação
de Contas Bimestral – Cidades-Web, conforme se depreende da
DECM 967/2015, fl. 08.
Às fls. 15 dos autos consta ofício do responsável anexando
o comprovante de entrega da Prestação de Contas Bimestral
(CidadesWeb), referente a abertura e 1º bimestre de 2015,
devidamente homologados.
A 6ª SCE – Secretaria de Controle Externo em Relatório Conclusivo
de Omissão nº 435/2015 à fl. 24, sugere o arquivamento dos autos
por perda de objeto.
Nos termos regimentais, à fl. 31, manifesta-se o Ministério Público
de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, de acordo com a proposição do setor técnico – RCO
435/2015, pugnando pelo arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral, abertura e à Prestação de
Contas do 1º bimestre (exercício de 2015) do Município de Vila
Valério, sob a responsabilidade do Sr. Luizmar Mielke e posterior
arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6382/2015,
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,
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 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:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1258/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5031/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO
CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL   - GABRIELLE ROVETA MELO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - 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 a Abertura
e 1º bimestre de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo
Chaves, sob a responsabilidade da Sra. Gabrielle Roveta Melo.
A interessada foi devidamente notificada para que, no prazo de
dez dias, enviasse os dados acima mencionados, conforme sugerido
pela área técnica em sua Instrução Técnica Inicial ITI 563/2015,
fl.01, e acolhido pela DECM 619/2015, fl.04.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 457/2015, fl. 14, consultando o sistema
Cidades-Web do Tribunal verifica que os dados faltantes foram
encaminhados em 08/07/2015, atendendo aos termos da Notificação
nº 1050/2015. Dessa forma, conclui pelo arquivamento dos autos,
tendo em vista que o jurisdicionado está em conformidade com a
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legislação vigente.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, à fl. 18, através da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, de acordo com a proposição do setor técnico,
RCO 457/2015.
Sem nada a acrescentar, VOTO pelo saneamento da omissão
de encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral – CidadesWeb, referente a Abertura e 1º bimestre de 2015, do Fundo
Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade
da Sra. Gabrielle Roveta Melo, e posterior arquivamento do
feito, tendo em vista a perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5031/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, tendo
em vista 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1259/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO  - TC-6372/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL   - JORGE DUFFLES ANDRADE DONATI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015 - 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 1º
bimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra,
sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade Donati.
O interessado foi devidamente citado e notificado para que
no prazo de quinze dias enviasse os dados acima mencionados,
conforme sugerido pela área técnica em sua Instrução Técnica
Inicial para Omissão de Cidades Web ITI 1018/2015, fl.01, e
acolhido pela DECM 969/2015, fl.07, apesar de já ter sido
notificado eletronicamente, conforme se vê às fls. 04/05.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 456/2015, fl. 19, consultando o
sistema Cidades-Web do Tribunal, verifica que os dados faltantes
foram encaminhados em 21/07/2015, atendendo aos termos da
Notificação nº 1491/2015, fl. 09 e Citação nº 1246/2015, fl.10.
Dessa forma, conclui pelo arquivamento dos autos, tendo em
vista que o jurisdicionado está em conformidade com a legislação
vigente.
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público Especial
de Contas, à fl. 26, através de parecer PPJC4123/2015 da lavra do
Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, de acordo com a
proposição do setor técnico, RCO 456/2015.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral – Cidades-Web, referente ao 1º
bimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati, e posterior arquivamento do feito, tendo em vista a
perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6372/2015,
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ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, tendo
em vista 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1200/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3592/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013.
RESPONSÁVEL - CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2013 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 3592/2014 de omissão no
encaminhamento da prestação de contas relativo ao 6º Bimestre do
exercício 2013 – meses 13 e 14/2013 - Cidades Web pela Prefeitura
Municipal de Irupi, sob responsabilidade do Sr. Carlos Henrique
Emerick Storck.
Em 27/05/2014, a 3ª Secretaria de Controle Externo elaborou a
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 405/2014 (fl. 01),
sugerindo a notificação do gestor supracitado, face omissão dos
dados referente ao 6º Bimestre do exercício 2013 – meses 13 e
14/2013 - Cidades Web.
Contudo, após análise do sistema LRFWEB, a Área Técnica, por meio
do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 01/2015 (fl. 19), sugeriu
o arquivamento dos autos, considerando que a omissão na
Prestação de Contas do 6º Bimestre do exercício 2013 – meses 13
e 14/2013 da Prefeitura Municipal de Irupi, foi saneada, conforme
confirmação por meio do site Cidades Web, fls. 20/23, atendendo
assim ao Termo de Notificação nº 2568/2014. No mesmo sentido
manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas (fl. 26).
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3592/2014,
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, 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, José Antônio
Almeida Pimentel 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
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
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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-1110/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2705/2015
JURISDICIONADO – SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE
E SERVIÇO
ABIENTAL - SANEAR
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º
BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ALMIRO SCHIMIDT
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre de 2014 e meses 13
e 14 de 2014 da SANEAR Colatina em que figura como responsável
o Sr. Almiro Schimidt.
Regularmente citado, o responsável encaminhou ofício comunicando
que os dados foram enviados (fl. 18), atendendo ao Termo de
Citação nº 670/2015.
A 4ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo
de Omissão – RCO 376/2015, fl. 26, 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 3657/2015,
fl. 34, da lavra do Procurador de Contas, Dr.Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto
Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Incisos III e IV do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
Em 29 de julho de 2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2705/2015,
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 da proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz
Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Auditor
João Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Conselheiros 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
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1111/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3378/2015
JURISDICIONADO - FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS
DE ALEGRE - FAFIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
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E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do
exercício de 2014 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Alegre, em que figura como responsável a Sra. Rosane Maria Souza
dos Santos.
Regularmente notificada e citada, a responsável encaminhou ofício
comunicando que os dados foram enviados (fls.12/16), e que estão
homologados desde o dia 15/04/2015; atendendo, pois, ao Termo de
Notificação nº 1.004/2015 e ao Termo de Citação nº 938/2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 326/2015, fl. 20, 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 (fl. 24).
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).
Em 29 de julho de 2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3378/2015,
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 da
proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Auditor João
Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros 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
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1112/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3949/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - DANIELA DA SILVA SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de omissão na remessa dos arquivos da Prestação
de Contas Bimestral, referente ao 6º bimestre de 2014 do Fundo
Municipal de Assistência Social- João Neiva em que figura como
responsável a Sra. Daniela da Silva Souza.
Regularmente notificada, a responsável encaminhou os dados,
via arquivo digital (fl. 10), atendendo ao Termo de Notificação nº
859/2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO 366/2015, fl. 15, 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 3.721/2015,
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).
Em 29 de julho de 2015.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3949/2015,
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 da
proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor
Conselheiro, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Auditor João
Luiz Cotta Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros 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
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1157/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2897/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
BAIXO GUANDU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - LUCIANO DE BEM MAGALHÃES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - CONTAS REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu, relativa ao exercício de
2013, sob a responsabilidade do Senhor Luciano de Bem Magalhães.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela 4ª Secretaria de Controle Externo,
que expediu relatório constante às folhas 32/41 (Relatório Técnico
Contábil – RTC 197/2015) 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 3.006/2015, às folhas 43/44, 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 47, 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 de Baixo Guandu, sob
a responsabilidade do Sr. Luciano de Bem Magalhães, Diretor,
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 TC-2897/2014,
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, julgar regulares as
contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu,
relativas ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Luciano
de Bem Magalhães, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos da proposta
de voto do Senhor Auditor João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento o Senhor
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, João Luiz Cotta
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Lovatti, Relator, os Senhores Conselheiros 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
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
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-1203/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2902/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GOVERNADOR LINDENBERG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013
RESPONSÁVEL - VALTER HERPIS E JOSÉ CARLOS FINCO
MARIANELLI
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 de Governador Lindenberg, relativa ao
exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Valter Herpis,
no período de 02/01/2013 a 23/10/2013, e do Senhor José Carlos
Finco Marianelli, no período de 23/10/2013 a 31/12/2013.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta
Corte de Contas, foram analisadas pela 4ª Secretaria de Controle
Externo, que expediu relatório constante às folhas 08/18 (Relatório
Técnico Contábil – RTC 223/2015) 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 3.381/2015, às folhas 20/21, 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, Luciano
Vieira, à folha 24, 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 do Município de
Governador Lindenberg, referente ao exercício financeiro de
2013, sob a responsabilidade do Senhor Valter Herpis, no período
de 02/01/2013 a 23/10/2013, e do Senhor José Carlos Finco
Marianelli, no período de 23/10/2013 a 31/12/2013, na forma do
Inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2902/2014,
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 Governador Lindenberg, relativa ao exercício de
2013, sob a responsabilidade dos Srs. Valter Herpis e José Carlos
Finco Marianelli, dando-lhes 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 o Senhor
Conselheiro 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
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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

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Ata de Registro de Preços
nº 02/2015
Processo TC-6747/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: CAC Comercial Ltda. EPP
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de
fornecimento de gêneros alimentícios (coffee break) para serem
servidos em eventos institucionais do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
VALORES UNITÁRIOS:
Item

Especificação

Un

01

Coffee Break
Tipo 1
Coffee Break
Tipo 2
Coffee Break
Tipo 3
Valor Total do
Lote

02
03

Lanche

Quant.
Mín
500

Quant.Máx Valor
Unitário
7.000
R$ 14,26

Lanche

500

7.000

R$ 16,14

Lanche

1.000

7.000

R$ 10,03
R$ 40,43

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar do dia seguinte desta
publicação .
Vitória, 16 de outubro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente

[LICITAÇÕES]
AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 03/2015
PROC. TC 6980/2015
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 do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada contratação de empresa
especializada no fornecimento e instalação de Sistema de
Circuito Fechado de Câmeras – CFTV, 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 27/10/2015.
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 às 18h através do
telefone (27) 3334-7600 ramal- 7663.
Vitória, 16 de outubro de 2015.
Giuliano Medina Silva
Presidente CPL - TCEES
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Segunda-feira, 19 de outubro de 2015
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2015
PROC. TC 7569/2015
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 10.520/02,
Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, para a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância
armada do prédio central, auditório e pátio de estacionamento
do Tribunal de Contas, em conformidade com as quantidades
e especificações contidas no Anexo I do Edital convocatório. O
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procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.
licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 03/11/2015.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 03/11/2015.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 16 de outubro de 2015.
Daniel Santos de Sousa
Pregoeiro - TCEES

www.tce.es.gov.br

