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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-1159/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4352/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VILA VELHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
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:
Tratam os autos de omissão de Prestação de Contas Bimestral, 6º
bimestre, meses 13 e 14, do exercício 2014, da Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha, no sistema informatizado
denominado Cidades Web.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
Nº 562/2015 (fls. 9) opinando pela Notificação do responsável, senhor Rodrigo Magnago de Hollanda Cavalcante.
Após, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
584/2015 (fls. 12), concedendo o prazo de 10 dias para encaminhar a Prestação de Contas – Termo de Notificação Nº 897/2015. As
informações foram prestadas (fls. 14/19), e os autos encaminhados
à 5ª Secretaria de Controle Externo para análise e manifestação.
Ao manifestar-se nos autos, a Auditora de Controle Externo, Silvia
de Cássia Ribeiro Leitão, por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 287/2015 (fls.23), 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 4352/2015.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou mediante Parecer (fls. 28), da lavra do Ilustre
Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, corroborando com o Re-

latório Conclusivo de Omissão, RCO Nº 287/2015, 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 287/2015 - e do Ministério Público Especial de Contas (fls.28),
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-4352/2015,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-1160/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5756/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - ROBERTINO BATISTA DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Trata o presente processo de omissão de encaminhamento da Pres-

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

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

Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá, Vitória, ES
CEP 29050-913 - 27 3334-7600
Projeto Gráfico e Editoração
Assessoria de Comunicação

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 26 de outubro de 2015
tação de Contas Bimestral - PCB, referente ao 1º bimestre de 2015,
no sistema informatizado de verificação Cidades Web, da Prefeitura Municipal de Marataízes, sob a responsabilidade do senhor
Robertino Batista da Silva.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Nº 705/2015 (fls.01), opinando pela citação e notificação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
745/2015 (fls.04/05), concedendo o prazo de 15 dias para justificativas e envio dos dados faltantes – Termo de Citação Nº 1040/2015
(fls.07) e Termo de Notificação No 1186/2015 (fls.06). As informações foram enviadas pelo gestor, dia 23 de junho de 2015, protocolo 57446/2015-1 conforme consta às folhas 10/16, 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 394/2015 (fls.20/21), constatou que os dados alusivos ao 1º bimestre de 2015 foram recebidos atendendo assim aos
Termos de Citação e Notificação acima referidos, estando o jurisdicionado no presente processo, em conformidades com a Resolução
TCEES 247/2012. Por via de consequência, propôs o arquivamento
do Processo TC 5756/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
3681/2015 (fls.25), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, corroborando com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO Nº 394/2015 (fls.20/21), 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 394/2015 (fls. 20/21) e no Parecer 3681/2015 (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-5756/2015,
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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator,
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-1161/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3022/2015
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JURISDICIONADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de expediente protocolizado neste Tribunal sob
o nº 51403/2015, na data de 04 de março de 2015, informando
acerca de supostas irregularidades originadas do Edital de Concurso
Público nº 01, de julho de 2011, republicado posteriormente (Edital
nº 03, de 22 de agosto de 2011), para provimento de vagas para
Técnico Legislativo Sênior I na Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo – ALES.
Posteriormente, expediente protocolozado nesta Corte sob o nº
54149/2015-1, a Comissão dos Aprovados no Concurso Público de
2011 da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo - ALES
encaminha informações acerca do atual quantitativo de cargos comissionados e efetivos que compõem o quadro funcional da ALES
(fls.145-172).
Apontam os solicitantes a inexistência de uma reforma administrativa eficaz; ausência de proporcionalidade entre os cargos efetivos e cargos em comissão em afronta aos princípios da igualdade,
impessoalidade e moralidade administrativa; a criação de cargos
comissionados (Assessor Júnior) de natureza inconstitucional e o
desvio de função nas suas atribuições; predominância de servidores comissionados nas comissões permanentes da ALES; e falta de
provimento das vagas decorrentes de aposentadoria e falecimento
de servidores efetivos.
Os solicitantes requerem as nomeações dos candidatos aprovados
no concurso público e que se encontram no cadastro reserva.
O processo foi encaminhado à 9ª Secretaria de Controle Externo
que se manifestou às fls. 174/181, na Manifestação Técnica Preliminar MTP 323/2015, pelo não conhecimento do feito, por carecer o expediente de requisito de admissibilidade necessário ao seu
recebimento, na forma do artigo 94 caput e §1º da LC 621/2012.
O Ministério Público de Contas opinou no mesmo sentido no Parecer PPJC 2967/2015 na lavra do Procurador Especial de Contas
Senhor Heron Carlos Gomes de Oliveira. (fls. 185/186).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada pela 9ª Secretaria de Controle
Externo, nos seguintes termos:
[...]
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Para recebimento do feito como denúncia, torna-se imprescindível
avaliar a adequada e exata conformidade com o disposto no art. 94,
da Lei Complementar TC 621/2012, senão vejamos:
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.
Dessa forma, considerando que o pleito em análise se refere a interesses subjetivos de candidatos que não foram nomeados em concurso público, acreditamos que a matéria tratada foge da competência deste Tribunal de Contas para apreciação e deliberação sobre
o pedido formulado pelos denunciantes, razão pela qual, sugerimos
o não conhecimento da presente denúncia, por não atender o art.
94, caput e § 1º, da Lei Complementar TC 621/2012.
III – DA ANÁLISE
A presente denúncia diz respeito ao concurso publico realizado na
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, por meio
do Edital 03/2011, que teve por objeto a abertura de 50 vagas para
o cargo de Técnico Legislativo Sênior I (Secretaria Legislativa/Se-
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cretaria Administrativa).
Os denunciantes informam que no dia 27 de abril de 2012, foram
realizadas nomeações de 50 aprovados no referido cargo efetivo.
Nesse mesmo dia, foram exonerados servidores comissionados que
ocupavam o cargo de Assistente Legislativo, cargo esse que era de
provimento em comissão e foi transformado em outros dois cargos,
um efetivo e outro comissionado.
Apontam que o concurso público foi realizado com objetivo de moralizar a Casa Legislativa, tendo em vista que os cargos comissionados não poderiam permanecer na quantidade e proporção que se
encontravam.
No entanto, revelam que a Ales se limitou a convocar o número
mínimo de servidores efetivos aprovados em concurso público e,
na contramão, por meio de vários atos legislativos de constitucionalidade duvidosa, foram criados inúmeros cargos de natureza comissionada.
Sustentam que após a implementação da aparente reforma administrativa, observou-se que todos os atos legislativos editados privilegiaram a criação de mais cargos comissionados para o quadro de
pessoal, preterindo, assim, os cargos de provimento efetivo.
Revelam que não houve a diminuição do número de cargos comissionados, pelo contrário, ocorreu um aumento do número de cargos
precários, sendo que, no caso do cargo de nível médio, qual seja,
Assessor Junior, por exemplo, foram criados mais de 09 cargos,
elevando de 124 para 133 o número total.
Acrescentam, baseando-se em informações publicadas em jornal
de grande circulação, que atualmente a Ales possui cerca de 1.231
servidores, sendo que, desse total, 824 são comissionados, de livre
nomeação da Mesa Diretora e de cada um dos trinta parlamentares, o que representa 66,94% dos servidores, deixando evidente a
disparidade que existe entre os número de servidores comissionados e efetivos na respectiva Casa Legislativa, demonstrando que os
recursos públicos não estão sendo bem empregados.
Destacam a não observância do princípio da proporcionalidade para
a criação de cargos comissionados, o que consubstancia o dever de
equilíbrio entre o número destes e o de cargos efetivos, sob pena,
inclusive, de afronta aos princípios da igualdade, contido no art. 5º,
caput, bem como da impessoalidade e da moralidade administrativa, prevista no art. 37, caput, da Carta Magna.
Ressaltam que houve também afronta ao art. 37, inc. V, da Constituição da República, que determina que os cargos comissionados
na Administração Pública devem ser exceção, restringindo-se às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.
Relatam que após a implementação da reforma administrativa, observou-se que todos os atos legislativos editados previlegiaram a
criação de mais cargos comissionados para o quadro de pessoal,
preterindo, assim, os cargos de provimento efetivo.
Às fls. 22/23, foi juntada nos autos uma relação de candidatos que
tomaram posse para o Cargo de Técnico Legislativo Sênior I do
referido concurso, sendo que, do total de candidatos aprovados, 7
deles não tomaram posse.
Os denunciantes ainda juntaram a peça inicial um quadro ilustrativo
que informa que o cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, que
está sendo extinto com a vacância, nos termos do art. 2º, § 2º, da
Lei Complementar 9.637/11, está servindo como fonte de recurso
para a criação de novos cargos de Assessor Júnior, cargos comissionados de nível médio que encontram-se em desvio de função.
Acreditam que esses cargos deveriam ser transformados em cargos
efetivos de Técnico Legislativo Sênior, cujas atribuições, bem como
requisito de investidura, são os mesmos do cargo comissionado de
Assessor Júnior.
Em sede de análise, verifica-se que o pleito em tela visa questionar
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo acerca da criação/preenchimento de vagas para cargos comissionados, em preterição à nomeação de candidatos classificados no concurso para
cargo de Técnico Legislativo Sênior I, mas que não ficaram dentro
do número de vagas.
A Constituição da Republica, em seu art. 37, inc. II, dispõe que a
investidura em cargo público deve ocorrer, em regra, por meio da
realização de concurso público de provas e provas e títulos, senão
vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
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comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período;
Considerando os princípios da moralidade e impessoalidade previstos na Constituição da República, a ideia central é de impor a prévia
aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, como
quesito indispensável à admissão de qualquer serviço estatal, quer
como ocupante de cargo ou emprego. A exceção à regra ficou limitada ao cargo em comissão, haja vista a confiança que deve presidir
a escolha do nomeado e levando-se em conta à vulnerabilidade dos
ocupantes de tais cargos.
O concurso tem por objetivo suprir os quadros de pessoal da Administração Pública com os candidatos aptos para ocupar as posições
em disputa e proporcionar uma atuação estatal eficiente. O acesso
aos cargos e aos empregos públicos devem ser amplo e democrático, precedido de um procedimento impessoal onde possa ser assegurada a igualdade de condições aos candidatos interessados em
ocuparem essas vagas, mediante critérios objetivos para seleção.
O concurso público é forma de prestígio à meritocracia. Isso significa dizer que os melhores, que mereçam, devem ter direito à convocação se as vagas existirem para o seu provimento. Não devem,
por ser contraproducente ao princípio da eficiência, ficar a cargo da
vontade administrativa de convocá-los ou não.
No caso em destaque, ao analisar as alegações apresentadas pelos
denunciantes acerca das supostas irregularidades, verificamos que,
por tratar-se de interesse particular entre candidatos e o órgão da
Administração Pública, não competiria a esta Corte de Contas manifestar-se sobre a presente questão, eis que devem ser tratados pela
via administrativa direta ou por meio de tutela judicial.
Em âmbito federal, o Tribunal de Contas da União já se pronunciou
em casos análogos sobre a matéria:
Decisão 657/2000 - TCU - Plenário (TC-003.296/2000-6, Rel. Min.
Marcos Vinicios Vilaça):
São numerosas as deliberações do TCU no sentido do não conhecimento de matérias como a presente, ante a falta de competência
do Tribunal para apreciar pleitos que, embora envolvendo suposta
impropriedade na aplicação de lei por órgão da Administração Pública Federal, destinam-se, em última análise, a tutelar interesses
de particulares. A pretensão dos denunciantes, que pode até ser
justa no seu conteúdo, não encontra no TCU o foro adequado para
a sua discussão, já que as petições administrativas e judiciais prestam-se, com maior propriedade, a solucionar o tipo de controvérsia
trazido à baila neste processo.
Nesse passo, entendemos que não caberia a esta Corte de Contas,
em processo de natureza objetiva, examinar a legalidade de ato
administrativo à luz de direitos subjetivos individuais, cabendo às
partes que se sentirem lesadas o ingresso em juízo visando à satisfação do direito pleiteado.
Nesse sentido, tomando-se por base o Informativo de Jurisprudência desta Corte de Contas, o referido assunto foi tratado por meio
do Acórdão TC 02/2015, nos seguintes temos:
Tomando o rol de competências, atribuídas pelas respectivas constituições às Cortes de Contas, inexiste a atuação na
defesa de interesses eminentemente particulares.
Trata-se de Representação formulada por Microempresa em face
do Pregão Eletrônico Presencial da Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, em razão de ter sido inabilitada por descumprimento por descumprimento de cláusula editalícia que exigia documentação de regularidade fiscal. Em preliminar de mérito, a área
técnica manifestou-se quanto à subjetividade do direito da licitante,
entendimento esse que foi adotado pelo relator nos seguintes termos: “tomando o rol de competências, atribuídas pelas respectivas
constituições às Corte de Contas, inexiste a atuação na defesa de
interesses eminentemente particulares”. Ressaltou quanto a possibilidade de o Tribunal atingir a esfera de particulares de forma
reflexa expondo “ quando são analisados procedimentos ou atos
administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá atingir a esfera jurídica de particulares, destinatários do ato ou integrantes do
processo administrativo. Porém, tal fato se dará de forma reflexa,
como consequência prática da determinação emitida pelo Tribunal
de Contas, seja pela manutenção, seja pela suspenção ou, ainda,
pela reforma do ato ou processo”. O Plenário quando do julgamento
do mérito acordou por unanimidade pela improcedência da Representação. Acórdão TC 02/2015-Plenário, processo TC 8508/2014,
relator Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, publicado em
16/03/2015.
Assim, entendemos que não se inclui entre as competências constitucionais desta Corte de Contas a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguardada de seus
direitos e interesses subjetivos.
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IV – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
• Ante o exposto, com fundamento no art. 94, caput e § 1º da
Lei Complementar TC 621/2012, sebmetemos a consideração superior a proposta de não conhecimento da denúncia, ante a falta
de competência deste Tribunal para apreciar pleitos que, embora
envolvendo suposta impropriedade na aplicação de lei por órgão da
Administração Estadual, destinam-se a tutelar interesses de particulares. A pretensão dos denunciantes, não encontra no TCEES o
foro adequado para a sua discussão, já que as vias administrativas
e judiciais prestam-se a solucionar o tipo de controvérsia, razão
pela qual, sugerimos os arquivamento dos presentes autos.
Vitória, 05 de maio de 2015.
[...]
Nos mesmos termos a Procuradoria Especial de Contas:
[...]
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
Estadual n.º 451/2008, manifesta-se neste feito, ratificando a Proposta de Encaminhamento constante na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 323/2015 (fls. 174/181), consignada pela 9ª
Secretaria de Controle Externo, cuja conclusão encontra-se abaixo
transcrita, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO da documentação como Denúncia, por ausência de preenchimento do requisito de
admissibilidade disposto no artigo 94, caput e §1º da Lei Estadual
621/2012, e consequente ARQUIVAMENTO do feito, ante o preconizado no art. 176, §3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
3 DISPOSITIVO
Assim, em consonância com as manifestações da área técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO, com fundamento no art.
71, V da Constituição Estadual, e art. 1º, VII da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012:
3.1 pelo não conhecimento do feito nos termos do caput e § 1º
do art. 94 da LC 621/12 do RITCEES c/c art. 267 inc. VI do CPC;
3.2 pelo arquivamento dos autos, ante o preconizado no art. 176,
§3º, inc. I, da Resolução TC 261/2013;
3.3 por cientificar os solicitantes do teor da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, da Resolução TC
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3022/2015,
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 da
presente Denúncia, tendo em vista a ausência dos requisitos de
admissibilidade, arquivando-se os presentes autos após o trânsito
em julgado nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-1416/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2811/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA

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

Página 4
EMENTA: FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA - AUDITORIA - 1) ACOLHER RELATÓRIOS - 2) ADOTAR ROTEIRO ÚNICO DE MONITORAMENTO - 3) RECOMENDAÇÕES - 4) ENCAMINHAR - 5)
DETERMINAÇÕES: 5.1) INCLUIR NO PAF 2016 - 5.2) MONITORAR RECOMENDAÇÕES - 6) ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os autos de Auditoria Operacional na área de saúde, conforme acordo de cooperação técnica celebrado em 25 de março
de 2014, entre Tribunais de Contas, Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON e Instituto Rui Barbosa –
IRB, com o objetivo de avaliar as ações governamentais com a finalidade de identificar os principais problemas que afetam a qualidade
da prestação dos serviços nas UBS – Unidades Básicas de Saúdes,
com foco nos aspectos relacionados à resolutividade, ao acesso, ao
atendimento e à estrutura, e suas possíveis causas.
Como resultado dos trabalhos, foi produzido o Relatório de Auditoria Operacional MTP 102/2015 (fls. 140/210), em que foram identificadas inúmeras deficiências que afetam a qualidade e
a cobertura da Atenção Primária à Saúde - APS, o que resultou em
várias sugestões de recomendações aos Secretários Municipais de
Saúde, citadas às fls. 204/207.
Dos treze municípios de amostra de auditoria, nove encaminharam
Plano de Ação e dois informaram que não teriam conclusão da resposta em tempo hábil e dois não responderam consoante se vê da
tabela constante à fl. 603.
Após análise da documentação apresentada, foi elaborada Instrução Técnica Conclusiva ITC 990/2015 (fls.600/612), teceu
várias recomendações e determinações e retorno à SEGEX para
instrução quanto às medidas a serem implementadas para aperfeiçoamento dos Planos de Ação.
Por fim, sugeriu a determinação às Secretarias Municipais de Saúde
que não responderam ou encaminharam suas manifestações que
apresentem os respectivos Plano de Ação e/ou comentários com
fulcro na IN nº 09/08.
Encaminhados os documentos pelas Secretarias Municipais, visto às fls. 617/669 e documentos encaminhados pelas Secretarias
Municipais de Guarapari, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim,
foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva nº 2959/2015 de fls.
873/884, com a seguinte proposta de encaminhamento:
“DAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO:
Considerando que a Atenção Básica (AB) ou Atenção Primária à
Saúde (APS), objeto desta auditoria operacional, abrange a totalidade dos municípios do Estado do Espírito Santo, e que, tendo sido
desenvolvida mediante amostra em treze municípios do Estado do
Espírito Santo, conduziu à identificação de achados gerais;
Considerando que a contribuição dos Secretários Municipais de Saúde dos treze municípios participantes da amostra de auditoria, bem
como dos profissionais da Atenção Básica das Equipes de Saúde da
Família, e outros, das Unidades Básicas de Saúde visitadas, dentre
outras técnicas de levantamento de dados adotadas pela auditoria,
possibilitou a produção das recomendações comuns, expressas no
capítulo 6 do Relatório de Auditoria;
Considerando que tais recomendações, submetidas aos gestores
municipais de saúde, na forma do Relatório Preliminar, foram plenamente acolhidas pelo conjunto das Secretarias Municipais de
Saúde, segundo avaliação dos nove Planos de Ação apresentados,
registrada no capítulo 7 do Relatório de Auditoria (RAOP nº1/2015)
e nos posteriores encaminhamentos dos demais;
Considerando que a realização de oficina de aprimoramento dos
Planos de Ação fomentou a apresentação de Planos de Ação reformulados, cuja apreciação indica a persistência de algumas fragilidades que requerem contínua melhoria, principalmente, quanto ao
estabelecimento de metas, prazos e responsáveis;
Considerando que dentre as recomendações propostas pela auditoria identifica-se que as de menor receptividade por parte dos gestores municipais clamam por medidas que requerem a participação
da esfera de governo estadual;
Considerando que a Instrução Normativa TC N 009/2008, em seu
art. 10, esclarece que em sede de auditorias operacionais, o TCEES
monitora suas recomendações, e que, neste caso específico, as
recomendações formuladas foram recepcionadas pela totalidade das Secretarias Municipais de Saúde participantes da
amostra, sustentando-se desta forma como referencial para a consolidação de Roteiro Único de Monitoramento da Atenção Básica ou
Atenção Primária à Saúde (APS);
Considerando que a oficina de trabalho realizada em 30/3/15, com
a participação de Secretários e técnicos das Secretarias Municipais
de Saúde, teve resultado efetivo quanto ao alinhamento de ações,
viabilizando a sua incorporação ao Roteiro Único de Monitoramento
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da Atenção Básica;
Considerando que, segundo o Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre os Tribunais de Contas do Brasil, em 25/3/14, o monitoramento das recomendações da Auditoria Operacional Coordenada
da Atenção Básica está previsto para ocorrer no corrente exercício;
Considerando a diferenciada tramitação do processo de auditoria
operacional e visando à economicidade e à celeridade das ações
da Corte de Contas, quanto aos procedimentos de fiscalização que
avaliou a gestão da Atenção Básica no âmbito da Administração
Pública municipal;
Considerando que os encaminhamentos da Auditoria Operacional
Coordenada seguiram em consonância aos princípios da eficiência,
da impessoalidade, de garantia da ampla defesa e do contraditório,
expressos no art. 240 do Regimento Interno do TCEES, sendo a
apresentação dos Planos de Ação das treze Secretarias Municipais
de Saúde expressão significativa do reconhecimento quanto à legitimidade das recomendações da auditoria;
Diante do exposto, visando contribuir para o aprimoramento do Sistema de Saúde, no âmbito da Atenção Básica, e ainda à economicidade e à celeridade processual e à prevenção de perda de eficácia
dos procedimentos desta Corte de Contas, por força do artigo 207,
V, do seu Regimento Interno, c/c art. 4º, VIII, da IN nº 9/2008,
sugere-se a submissão desta Instrução Técnica Conclusiva à apreciação do Exmo. Senhor Conselheiro Relator José Antônio Almeida
Pimentel, com as seguintes proposições:
I - Levar o feito à consideração Plenária, com fulcro no art. 9º, IV do
Regimento Interno desta Corte de Contas, para deliberar sobre os
relatórios de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Básica e
de análise dos respectivos Planos de Ação apresentados pelos gestores das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), recepcionando o
formalismo moderado adotado na tramitação deste processo, sopesando o posicionamento da área técnica nesta instrução conclusiva,
favorável ao seu acolhimento;
II - Levar à consideração Plenária, com fulcro no art. 9º, IV do
Regimento Interno desta Corte de Contas, para deliberar quanto à
proposta de adoção de Roteiro Único de Monitoramento da Atenção
Básica, contemplando as recomendações e respectivas ações, considerando o documento extraído de oficina realizada com os Secretários e técnicos de Secretarias Municipais de Saúde, participantes
da amostra da auditoria operacional coordenada da atenção básica;
III – Recomendar, com fulcro no artigo 5º da Instrução Normativa
TC 009/2008, conforme indicativos expressos no capítulo 6 do Relatório de Auditoria Operacional da Atenção Básica (RAOP nº1/2015):
a) Aos Secretários Municipais de Saúde dos 78 municípios e ao Secretário de Estado da Saúde:
1. Adotar medidas cabíveis, mobilizando os esforços necessários,
ao pronto estabelecimento do Coap, visando à implementação das
medidas necessárias ao fortalecimento da APS, principalmente,
quanto à descentralização de ações e recursos, ainda sob a égide
do Estado. (4.6)
b) Aos Secretários Municipais de Saúde dos 78 municípios:
2. Realizar/atualizar levantamento/diagnóstico das necessidades
de alocação de pessoal da AB, incluindo causas de desligamento,
considerando a população adstrita (territorialização) e suas necessidades de saúde (perfil epidemiológico, nas especificidades locorregionais e demais critérios estabelecidos nas diretrizes gerais1 da
Pnab); (3.2)
3. Implementar ações efetivas para garantir a alocação e permanência dos profissionais na AB, visando o fortalecimento do vínculo
entre equipes e usuários/coletividade, em observância às diretrizes
estratégicas prioritárias estabelecidas na Pnab. (i.e. concurso público e plano de cargo, carreiras e salários; gratificação e outros
incentivos; aprimorar condições de trabalho (EPIs, materiais, equipamentos, transporte, insumos, infraestrutura); (3.1)
4. Aprimorar o processo de seleção de profissionais (considerando
os estudos de desligamentos) visando garantir o perfil adequado às
atividades das UBS e que disponham de condições para permanência no cargo; (3.2)
5. Promover articulação junto ao governo estadual e federal por
meio da CIR e CIB, CONASS, COSEMS, CONASEMS para discutir,
programar e estabelecer uma política de financiamento da AB que
se adeque à realidade dos municípios; (3.11)
6. Aprimorar a distribuição e constituição das Equipes de Saúde da
Família, considerando os critérios da Pnab; (3.1 e 3.2)
7. Fomentar junto aos fóruns deliberativos alternativas para o aprimoramento de alocação e permanência de profissionais (médicos)
visando à manutenção dos vínculos entre equipes AB e usuários/
coletividade; (3.2)
8. Dotar a SMS/UBS de pessoal capacitado e suficiente, com base
em critérios de dimensionamento pré-definidos, para a implemen-
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tação do conjunto de ações que caracterizam o processo de trabalho da AB, inclusive quanto às ações intersetoriais e de M&A da AB;
(3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6)
9. Instituir ou propor a instituição de mecanismo de acompanhamento dos desligamentos de servidores bem como de suas causas
buscando se antecipar aos eventos de evasão; (3.2)
10. Elaborar e manter atualizado o diagnóstico das necessidades de
capacitação e formação dos gestores e profissionais da AB; (3.4)
11. Elaborar ou reestruturar o Plano de Educação Permanente (PEP)
do Município de acordo com as necessidades indicadas no diagnóstico; (3.4 e 3.5)
12. Ofertar formação/capacitação continuada consoante PEP do
município; (3.5)
13. Fortalecer articulação com a SES e outras Secretarias Municipais de Saúde, em parceria com os atores envolvidos no processo
(CIB, CIR,...), para discutir, programar e estabelecer ações de capacitações e formação dos profissionais da AB, de forma equitativa;
(3.3. e 3.5)
14. Garantir a confiabilidade dos dados coletados da AB; (3.7)
15. Ampliar portfólio de indicadores da AB, mediante instituição de
mecanismos para construção de indicadores locais e de processos
de trabalho; (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 5.5)
16. Promover/ampliar a divulgação dos resultados do M&A da AB;
(3.9)
17. Promover a ampliação das equipes ESF no sistema de M&A;
(5.4)
18. Promover articulação com o governo estadual e federal por
meio da CIB e CIT, visando ao aprimoramento/elaboração de diretrizes para o levantamento das necessidades de saúde da população, considerando a participação social; (3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11)
19. Estabelecer instância/espaço permanente de diálogo e encaminhamento das demandas das UBS, advindas de necessidades
detectadas no âmbito dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS);
(4.1, 4.2 e 4.3)
20. Adequar a estrutura organizacional da SMS/UBS para aprimorar
o processo de trabalho das equipes prioritárias de AB. (4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.3 e 5.6)
21. Realizar diagnóstico e promover a implementação de estruturas
de apoio às Esf/Eacs, em consonância com as diretrizes da Pnab;
(4.2, 4.3, 5.5 e 5.6)
22. Agilizar os processos administrativos relacionados às obras de
UBS não concluídas, a fim de evitar o contínuo compartilhamento
de espaços físicos insuficientes; (5.8)
23. Realizar diagnóstico de demandas para implementar melhorias
na estrutura física das UBS contemplando inclusive a acessibilidade; (5.8)
24. Prover as UBS de adequado acesso ao transporte a fim de ampliar as ações domiciliares; (5.8)
25. Prever e prover adequadamente as equipes das UBS de equipamentos, materiais e insumos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos das ESF, a partir de escuta dos profissionais, usuários e
conselhos locais; (4.5 e 5.8)
26. Aprimorar a gestão da farmácia básica adotando medidas para
facilitar o acesso dos usuários aos medicamentos, inclusive com
base em critérios de prioridades; (5.8)
27. Implantar sistema informatizado de gestão farmacêutica, considerando as possibilidades mais adequadas ao fluxo de informações
entre as esferas de governo; (4.5 e 5.8)
28. Promover a implantação ou aperfeiçoamento dos canais de comunicação entre usuários e a UBS/SMS, de modo que as necessidades dos usuários sejam contempladas no planejamento. (5.6)
29. Desenvolver e/ou aprimorar ações para fomentar a participação
dos conselhos de saúde no planejamento das ações de saúde. (5.1,
5.2 e 5.6)
30. Fortalecer e induzir a estrutura de apoio matricial. (4.2, 4.7 e
5.6)
31. Criar mecanismos, em articulação com as demais esferas de
governo, que propiciem o estabelecimento de controles do tempo
médio de retorno por encaminhamento, e também do percentual
de encaminhamentos da AB para a média e alta complexidade, por
meio de indicadores específicos. (4.7)
32. Criar mecanismos que institucionalize o preenchimento/registro
da contrarreferência. (4.7)
33. Promover capacitação permanente dos membros dos conselhos
de saúde para consecução de suas atribuições relativas à fiscalização dos recursos da saúde; (5.2 e 5.6)
34. Adotar ações para fomentar a instituição de conselhos locais de
saúde no âmbito da SMS e das UBS; (5.1)
35. Ofertar demonstrativos contábeis e gerenciais mais claros aos
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órgãos de fiscalização e ao controle social. (5.7)
36. Atualizar os mapeamentos das áreas territoriais, com definição
(regulamentação) da sua periodicidade; (4.8)
37. Propiciar a participação dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família na construção do Plano de Saúde Municipal; (5.6)
38. Estabelecer procedimento único (padrão) para o registro do
acompanhamento periódico aos usuários, realizado mediante visitas domiciliares, pelos profissionais de saúde da ESF; (5.5)
39. Buscar apoio para a identificação do rol de equipamentos essenciais ao aumento da resolutividade das ações das ESF. (5.8)
IV – Determinar à Secretaria Geral das Sessões que encaminhe cópia do Acórdão, do inteiro teor do Relatório de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Básica e do voto que o fundamentarem,
bem como do Roteiro Único de Monitoramento para os seguintes
destinatários:
aos Secretários Municipais de Saúde dos 78 municípios, com vistas
ao conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes, diante do potencial monitoramento a ser instaurado a partir de 2016.
ao Presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde –
Cosems- ES; aos Presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde;
ao Presidente da Comissão Intergestora Bipartite – CIB-ES; ao Secretário de Estado da Saúde, com vistas ao conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes às recomendações de cunho
compartilhado, em especial, ao item
1: Adotar medidas cabíveis, mobilizando os esforços necessários,
ao pronto estabelecimento do Coap, visando à implementação das
medidas necessárias ao fortalecimento da APS, principalmente,
quanto à descentralização de ações e recursos, ainda sob a égide
do Estado. (4.6)
ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde – CES-ES; ao Secretário de Estado de Controle e Transparência; ao Presidente da
Assembleia Legislativa (ALES) e ao Presidente da Comissão Permanente de Saúde da ALES; ao Procurador-Geral de Justiça e ao
Dirigente do Centro de Apoio Operacional de Saúde (CAPS), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
V – Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo, com base
no art. 5º caput da IN 9/2008 c/c o art. 4º, III, da Resolução TC
278 de 4/11/14: 1) no exercício de 2015, a instauração de monitoramento das recomendações oriundas da auditoria coordenada
na Atenção Básica, nos municípios que participaram da amostra
de auditoria, conforme estabelecido no Plano Anual de Fiscalização
(PAF/2015); e 2) no exercício de 2016, a inclusão de monitoramento das recomendações oriundas da auditoria coordenada na Atenção Básica, no Plano Anual de Fiscalização de 2016, para demais
municípios, selecionados segundo critério(s) a ser(em) estabelecido(s) pela equipe de auditoria operacional.
Por fim, que os autos sejam arquivados, haja vista que os monitoramentos serão executados em processos distintos”.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, o Ilustre
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, por meio do parecer PPJC 3961/2015 (fls. 887/905), acompanhou na íntegra o
entendimento esposado na ITC 2959/2015, assim concluindo:
III – Conclusão:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas sejam acolhidas as propostas de encaminhamento, constantes da Instrução
Técnica Conclusiva nº 2959/2015, que com base nas considerações constantes do Apêndice XV - Resultado do Painel de
Aprimoramento do Plano de Ação da Atenção Básica Realizado em 30/03/15 – sugeriu seja acolhido os Planos de Ações
encaminhados pelos gestores municipais de saúde e a adoção do
Roteiro Único de Monitoramento da Atenção Básica
É o relatório
VOTO
TC 2811/2014
O controle social da função administrativa do Estado é consequência necessária, imediata e inseparável do princípio republicano, que
alicerça nosso sistema constitucional.
Depreende do ensinamento do professor Canotilho em sua obra
Direito Constitucional, ed. Coimbra: Almedina, 1991, p.170, a Administração Pública existe para atender aos interesses da comunidade, sendo “(...) a Administração uma organização subalterna a
serviço da comunidade, ela deve subordinar-se aos critérios estabelecidos nos princípios e regras constitucionais, que trazem, na
essência de seus conteúdos, normas explícitas e implícitas a serem
seguidas pelos agentes estatais, que devem ter, como único objetivo, a realização do interesse público”
Neste cenário, a auditoria operacional surge como uma ferramenta
importante para que os órgãos de controle possam exercer a missão de fiscalização dos gestores da res pública, de forma a garantir
que estes conduzam a máquina pública sempre utilizando a política
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pública mais eficiente para a obtenção de resultados que sejam
positivos para a sociedade, devidamente disciplinada suas normas
e procedimentos elencadas na Resolução Normativa nº 09/2008.
Assim, considerando o minucioso trabalho do Órgão Técnico e a
manifestação do Ministério Público junto a esta Corte de Contas
quanto as Planos de Ação apresentados com os fundamentos já
expostos, e acatando as sugestões propostas, VOTO para:
Acolher os relatórios de Auditoria Operacional Coordenadas da
Atenção Básica e de Análise dos respectivos Planos de Ação apresentados pelos gestores das Secretarias Municipais de Saúde;
Adotar o Roteiro Único de Monitoramento da Atenção Básica, com
suas recomendações e respectivas ações, constante às fls. 864/870;
Acolher as recomendações feitas pela unidade técnica referente ao
item III, alíneas “a” e “b” da ITC nº 2959/2015, constante às fls.
879/883;
Determinar a SGS o encaminhamento da cópia do Acórdão, o inteiro teor do Relatório de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Básica, do parecer Ministerial e este voto, bem como do Roteiro
Único de Monitoramento para os destinatários constantes do item
IV da ITC 2959/2015 de fls. 883/884;
Determinar a SGS com fulcro no artigo 5º da IN nº 09/2008 c/c art.
4º, III da Resolução TC 278/14:
Instaurar monitoramento das recomendações oriundas da auditoria
coordenada na Atenção Básica nos municípios que participaram da
amostra de auditoria, conforme estabelecido no Plano Anual de Fiscalização (PAF/2015) no exercício de 2015;
Incluir o monitoramento das recomendações oriundas da auditoria
coordenada na Atenção Básica, no Plano Anual de Fiscalização de
2016, para demais Municípios, selecionados segundo critério(s) a
ser(em) estabelecido(s) pela equipe de auditoria operacional, no
exercício de 2016;
Adotadas as medidas, arquivem-se os autos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2811/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e nove de
setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Acolher os relatórios de Auditoria Operacional Coordenadas da
Atenção Básica e de Análise dos respectivos Planos de Ação apresentados pelos gestores das Secretarias Municipais de Saúde;
2. Adotar o Roteiro Único de Monitoramento da Atenção Básica,
com suas recomendações e respectivas ações, constante às fls.
864/870, dos autos;
3. Acolher as recomendações feitas pela unidade técnica referente
ao item III, alíneas “a” e “b” da ITC nº 2959/2015, constante às fls.
879/883, dos autos;
4. Encaminhar cópia do Acórdão, o inteiro teor do Relatório de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Básica, do parecer Ministerial e deste voto, bem como do Roteiro Único de Monitoramento para os destinatários constantes do item IV da ITC 2959/2015 de
fls. 883/884 dos autos;
5. Determinar à Secretaria Geral de Controle Externo, com fulcro no artigo 5º da IN nº 09/2008 c/c art. 4º, III da Resolução TC
278/14, que:
5.1 Instaure o monitoramento das recomendações oriundas da
auditoria coordenada na Atenção Básica nos municípios que participaram da amostra de auditoria, conforme estabelecido no Plano
Anual de Fiscalização (PAF/2015) no exercício de 2015;
5.2 Inclua o monitoramento das recomendações oriundas da auditoria coordenada na Atenção Básica, no Plano Anual de Fiscalização
de 2016, para demais Municípios, selecionados segundo critério(s)
a ser(em) estabelecido(s) pela equipe de auditoria operacional, no
exercício de 2016;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente em exercício,
José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente em exercício
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Segunda-feira, 26 de outubro de 2015
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1272/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6245/2015
JURISDICIONADO - PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - RUBEM FRANCISCO DE JESUS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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 Procuradoria do Município
de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 485/2015 (fls.
27), a área técnica verificou que a Procuradoria do Município 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-6245/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, 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 Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1273/2015 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6248/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE
VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - FERNANDO CASTRO ROCHA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - ARQUIVAR.
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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
Serviços de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 484/2015 (fls.
17), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de Serviços 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-6248/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, 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 Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1274/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6252/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - LENISE MENESES LOUREIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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
Desenvolvimento da Cidade de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 481/2015 (fls.
22), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade 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-6252/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, arquivar os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1275/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6254/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE
VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - ALBERTO JORGE MENDES BORGES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - 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
Fazenda de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 483/2015 (fls.
22), a área técnica verificou que a Secretaria Municipal de Fazenda 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-6254/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia primeiro de
setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, 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 Domingos Augusto Taufner, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1226/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2113/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEIS - LUCIANO DE PAIVA ALVES E VIVIANE DA ROCHA PEÇANHA SAMPAIO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE 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 ao 6º bimestre do exercício de 2014
da PREFEITURA DE ITAPEMIRIM.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 458/2015
(f. 17), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 20, da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2113/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1227/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3952/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E 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 arquivos do 6º bimestre e meses
13 e 14 de 2014 do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 442/2015
(f. 18), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 22, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
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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-3952/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
PresidenteCONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1228/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5047/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente à Abertura e ao 1º bimestre do
exercício de 2015 do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CARIACICA.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 415/2015
(f. 14), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 17, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5047/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1229/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5050/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - MARY LUCY GOMES DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente à Abertura e ao 1º bimestre do exercício de 2015 da SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DE CARIACICA.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 333/2015
(f. 9), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 13, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5050/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1230/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5073/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E 1º
BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARwww.tce.es.gov.br
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QUIVAR.
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 e ao 1º bimestre do exercício de 2015 da PREFEITURA DE CARIACICA.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 417/2015
(f. 22), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 26, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5073/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1231/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5086/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - GILSON DANIEL BATISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 1º bimestre do exercício de 2015
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 341/2015
(f. 9), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 15, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5086/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 da Relatora, Conselheira em Substituição Márcia Jaccoud
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Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, Márcia Jaccoud Freitas,
Relatora, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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-1232/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5092/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - GILSON DANIEL BATISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 1º bimestre do exercício de 2015
da PREFEITURA DE VIANA.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão n. 353/2015
(f. 9), a área técnica informa que a prestação de contas foi devidamente encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão
sanada, razão pela qual sugeriu o arquivamento.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 13, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, suprida a omissão, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com fundamento no art. 330, inciso
IV, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5092/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e 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 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, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
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
www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PARECER/CONSULTA TC-009/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6018/2013
JURISDICIONADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTES - THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
EMENTA: O AUXÍLIO-DOENÇA DISCIPLINADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 NÃO TEM NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA - PREJUDICADA A ANÁLISE DA SUA COMPATIBILIDADE COM AS REGRAS GERAIS PARA A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - É LEGAL A CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS REGIDOS
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/1994 - NECESSIDADE DE
ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PRESENTES NA REFERIDA LEI
COMPLEMENTAR.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6018/2013,
em que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - ALES, Sr. Theodorico de Assis Ferraço, formula consulta
a este Tribunal questionando se o benefício previsto no artigo 214
da Lei Complementar nº 46, publicada no Diário Oficial do Estado
de 31 de janeiro de 1994, é compatível com os termos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e pode continuar a ser
aplicado aos servidores públicos estaduais.
Considerando a competência deste Tribunal em pronunciar-se sobre
consulta que lhe seja formulada, na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/12, decidiu o Plenário:
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES),
senhor Theodorico de Assis Ferraço, com o objetivo de ter respondida a seguinte indagação:
Considerando a previsão contida no artigo 214 da Lei Complementar nº 46/94 que prevê o pagamento do auxílio-doença ao servidor público ativo, após o período de doze meses consecutivos
em gozo de licença em consequência das doenças especificadas no
artigo 131 da mesma Lei Complementar nº 46/94 e, considerando
que o artigo 5º da Lei Ordinária Federal nº 9.717/1998, veda a
concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral de
previdência social, e o art. 23 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social prevê quais benefícios previdenciários podem ser pagos pelos regimes próprios de previdência social, dentre
os quais não inclui o auxílio-doença, porquanto na Lei Federal nº
8.213/1994 inexiste previsão de benefício semelhante àquele. Pergunta-se: o benefício previsto no artigo 214 da Lei Complementar
nº 46, publicada no Diário Oficial do Estado de 31 de janeiro de
1994 é compatível com os termos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998 e pode continuar a ser aplicado aos servidores
públicos estaduais?
O então Conselheiro Relator verificou os requisitos de admissibilidade e conheceu da presente consulta (Despacho - fls.
43/44).
Em seguida, os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo, a qual elaborou a Orientação Técnica de Consulta OT-C 82/2013 (fls. 46/51), concluindo pelo conhecimento da
consulta e, quanto ao mérito, pela incompatibilidade do aludido
benefício com a Lei Federal nº 9.717/1998, por considerá-lo como
sendo de natureza previdenciária, concedido pelo Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) dos servidores do Estado do Espírito
Santo, nos seguintes termos:
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 122, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012. Quanto ao
mérito, conclui-se da seguinte forma:
O benefício previsto no artigo 214, da Lei Complementar nº 46/94
não é compatível com a Lei Federal nº 9717/98, uma vez que esta,
em seu artigo 5º, proíbe que um benefício previdenciário concedido
pelo Regime Próprio de Previdência seja diverso do concedido pelo
Regime Geral;
Ademais, a Lei Complementar estadual nº 282/2004 revogou tacitamente, nos termos de seu artigo 3º, o artigo 214, da Lei Complementar nº 46/94, uma vez que este, ao estabelecer os benefícios
previdenciários para o Regimento Próprio estadual, não elencou o
auxílio-doença.
Mediante Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
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Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer PPJC 330/2015 - fls.
72/102), o Ministério Público de Contas divergiu do entendimento da área técnica, concluindo pela natureza não previdenciária
do auxílio-doença disciplinado na Lei Complementar Estadual nº
46/1994, o que torna prejudicada a análise da sua compatibilidade
com as regras gerais para a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social, previstas na Lei Federal nº
9.717/1998 e na Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência
Social.
Pugnou, ainda, pela legalidade da sua concessão aos servidores
públicos estaduais, observadas as exigências legais presentes na
referida lei complementar, por constituir espécie de auxílio financeiro decorrente da relação pro labore facto, isto é, do vínculo funcional do servidor e não da sua filiação ao RPPS, conquanto seja esta
obrigatória.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico o posicionamento do Ministério Público de Contas
(Parecer PPJC 330/2015 - fls. 72/102), para que a presente Consulta seja respondida no sentido de que o auxílio-doença disciplinado
no art. 214 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 não possui
natureza previdenciária, tratando-se, na verdade, de espécie de
auxílio financeiro decorrente da relação pro labore facto, isto é, do
vínculo funcional do servidor, o que leva a concluir pela legalidade
de sua concessão aos servidores públicos estaduais, observadas as
exigências legais presentes na lei complementar em tela, conforme
fundamentos exarados no Parecer PPJC 330/2015 abaixo transcritos:
A análise da compatibilidade entre benefício financeiro previsto na
Lei Complementar Estadual nº 46/1994, Estatuto dos Servidores
Públicos Civis Estaduais, originalmente concebido como sendo de
natureza previdenciária – dada sua localização no Capítulo II, “Dos
Benefícios Previdenciários”, do Título VIII, “Da Seguridade Social”,
e a disciplina normativa introduzida pela Lei Federal nº 9.717/1998,
diploma que estabeleceu regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes
da federação, apenas se justifica caso o mencionado benefício continue possuindo, em sua essência, inequívoca natureza jurídica
previdenciária, a par da coincidência da denominação que lhe fora
outorgada pelo legislador estadual com a do benefício previsto na
Lei Federal nº 8.213/1991. Logo, a resposta ao questionamento
apresentado pelo Presidente da ALES não prescinde do exame das
características do benefício albergado pelos art. 194, inciso I, alínea
“d”, e art. 214 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, bem
como da cronologia das legislações supervenientes, quais sejam:
Lei Complementar Estadual nº 109/1997, que instituiu o Sistema
de Seguridade Social dos Servidores Públicos Civis e Militares do
Estado do Espírito Santo; a própria Lei Federal nº 9.717/1998,
que estabeleceu regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, além da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, diploma atualmente em vigor
que se propôs a unificar e reorganizar o RPPS do Estado do Espírito
Santo.
Pois bem. Em harmonia com o que dispõe o art. 40, § 20, da Constituição Federal de 1988, o Estado do Espírito Santo conta atualmente com um único regime próprio de previdência social, instituído
pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, bem como um gestor único para o respectivo regime, consoante estatui o art. 2º do
mesmo diploma normativo.
Discorrendo sobre o tema, preleciona Fábio Zambitte Ibrahim:
A mesma limitação é aplicável a qualquer tentativa de criação de
regimes previdenciários diferenciados entre Executivo, Legislativo e
Judiciário. Todos terão o mesmo órgão gestor dentro de um mesmo
regime previdenciário, naturalmente vinculado a um mesmo Ente
Federativo.
À época da promulgação da Constituição da República de 1988, vigorava no Estado do Espírito Santo a Lei Complementar Estadual
nº 3.200/1978, então Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais,
de aplicação originariamente restrita a parte dos agentes públicos
estaduais, conforme se infere do seu art. 254, e a Lei Estadual nº
4.600/1987, que estabeleceu a política de seguridade social dos
servidores públicos e suas famílias.
A Lei Complementar Estadual nº 3.200/1978, Estatuto dos Servidores, contemplava não apenas disposições acerca do exercício
funcional, mas também aspectos atinentes à seguridade social ao
dispor sobre a aposentadoria do servidor público:
CAPÍTULO III
Da Aposentadoria
Art. 80 - O funcionário efetivo será aposentado:
I – por invalidez;
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II – compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;
III – voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se
do sexo masculino e 30 (trinta) anos, se do sexo feminino.
Parágrafo único - Ao funcionário ex-combatente da Segunda Guerra
Mundial, que tenha participado efetivamente em operações bélicas,
é assegurado o direito à aposentadoria voluntária aos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço efetivo.
Sob o Título V, denominado “Dos Direitos e Vantagens”, em seu
Capítulo IX, “Das Vantagens”, Seção V, “Do Auxílio Doença”, este
diploma já trazia a previsão de concessão do indigitado benefício,
tipificado como vantagem financeira nos art. 138 e 156:
CAPÍTULO VII
Das Licenças
[...]
SEÇÃO II
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 117 - A licença a funcionário atacado de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida,
hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteíte
deformante) será concedida quando a inspeção médica não concluir
pela necessidade imediata da aposentadoria.
§ 1º - Entende-se por visão reduzida, para os efeitos deste artigo,
a redução da visão de cada olho, simultaneamente, superior a dois
terços.
§ 2º - A inspeção será feita, obrigatoriamente, por uma junta de
três médicos do órgão médico de pessoal.
§ 3º - A reassunção do exercício do funcionário em gozo de licença de que trata este artigo dependerá sempre de prévia inspeção
médica.
[...]
CAPÍTULO IX
Das Vantagens
SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 138 - Além do vencimento, o funcionário poderá receber
as seguintes vantagens:
I – ajuda de custo;
II – diárias;
III – salário família;
IV – auxílio-doença;
V – gratificações.
[...]
Art. 156 - Após 12 (doze) meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, em conseqüência das doenças previstas no artigo 117 o funcionário terá direito a um mês de vencimento a
título de auxílio doença.
Portanto, já ao tempo da entrada em vigor da Magna Carta federal,
tinha-se a previsão do auxílio-doença com características de vantagem pecuniária decorrente do vínculo funcional do servidor.
Por seu turno, a Lei estadual nº 4.600/1987, que estabeleceu a
política de seguridade social, proporcionou aos segurados e seus
dependentes os benefícios previstos em seu art. 1º, § 1º:
TITULO I
Da Seguridade Social
CAPITULO I
Da Política de Seguridade Social
Art. 1º - Esta Lei estabelece a política de seguridade social dos
servidores públicos e suas respectivas famílias, em cumprimento
ao disposto no Art. 96, Parágrafo único, item III da Constituição
Estadual.
§ 1º - A política de seguridade social tem por objetivo principal,
proporcionar aos segurados e seus dependentes:
I – pecúlio por morte;
II – pensão;
III – auxílio-reclusão;
IV – assistência social e
V – assistência financeira.
§ 2º - Além das prestações referidas no § 1º deste artigo, poderão
ser instituídas modalidades novas de assistência, pecúlios ou planos
de poupança, mediante contribuição especifica dos funcionários e
do Estado.
§ 3º - Nenhuma prestação de caráter previdenciário ou assistencial
poderá ser criada, majorada ou estendida no estado, sem que, em
contrapartida, seja estabelecida a competente receita de cobertura.
Art. 2º - Fica transformada a denominação de Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro – IPAJM, para Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito
Santo – IPASES, com a mesma personalidade jurídica.
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Parágrafo único - Cabe ao Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPASES, nos termos
desta Lei e do respectivo regulamento, que será baixado pelo Poder
Executivo, executar a política de seguridade social dos servidores
do Estado.
Reproduzindo a mesma técnica legislativa de aglutinar regimes jurídicos distintos (previdenciário e funcional) em um mesmo caderno
normativo, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, ao revogar em seu art. 319 a Lei Complementar Estadual nº 3.200/1978,
uniu os aspectos funcionais do servidor público aos de sua previdência, reproduzindo nos art. 194 e 214 a previsão do auxílio-doença contida na lei complementar revogada:
Art. 194 Os benefícios decorrentes do plano e programa único de
previdência são:
I - quanto aos servidores:
a) Revogado (pela LC nº 282, DOE 26.4.2004):
Redação Anterior:
a) aposentadoria;
b) Revogado (pela LC nº 282, DOE 26.4.2004)
Redação Anterior:
b) auxílio-natalidade;
c) salário-família;
d) auxílio-doença;
II - Revogado (pela LC nº 282, DOE 26.4.2004)
Redação anterior:
II - quanto aos dependentes:
a) pensão por morte;
b) auxílio-funeral;
c) pecúlio;
d) auxílio-reclusão.
[...]
Art. 214 O auxílio-doença será concedido ao servidor público ativo
após o período de doze meses consecutivos em gozo de licença, em
conseqüência das doenças especificadas no art. 131.
Parágrafo único - O auxílio-doença terá o valor equivalente a um
mês de remuneração do beneficiário.
No ano de 1997 foi instituído o Sistema de Seguridade Social dos
Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Espírito Santo,
mediante publicação da Lei Complementar Estadual nº 109/1997.
Em seu art. 1º, este diploma normativo definiu o universo de benefícios previdenciários, de assistência social e de saúde ofertados aos
segurados e seus dependentes:
TÍTULO I
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 1º Esta Lei estabelece a seguridade social dos servidores públicos civis e militares e seus dependentes, do Estado do Espírito
Santo.
§ 1º - A política de seguridade social tem por objetivo principal
proporcionar aos segurados e seus dependentes, os benefícios decorrentes do plano de programa único de previdência:
I – Quanto aos servidores:
Aposentadoria, reforma ou reserva remunerada;
Auxílio natalidade;
Assistência financeira;
II – Quanto aos dependentes:
Pecúlio por morte;
Pensão por morte;
Auxílio funeral;
Auxílio reclusão;
III – Quanto aos beneficiários em geral:
Assistência à saúde;
Assistência Social.
§ 2º Além das prestações referidas no § 1º deste artigo, poderão
ser instituídas por lei, novas modalidades de benefícios, através de
contribuição específica.
§ 3º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio.
Observe-se que o auxílio-doença não integrou o rol de benefícios
e serviços ofertados pelo Sistema de Seguridade Social do Estado do Espírito Santo, instituído pela Lei Complementar Estadual nº
109/1997, sinalizando que o mencionado benefício não possuiria
natureza previdenciária, haja vista não ter sido incluído no diploma
normativo específico sobre a matéria. Até então, ainda não havia
regras gerais aplicáveis à previdência dos servidores públicos efetivos dos entes da federação.
Historicamente, a concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos sempre trouxe consigo a pecha do caráter patri-
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monialista, motivo pela qual – até a constatação dos problemas de
ordem financeira causados aos entes da federação pela inexistência
de contribuição dos servidores – não havia a necessidade de separar os regimes jurídicos funcional e previdenciário, conforme testemunha trecho extraído da obra de Raul Miguel Freitas de Oliveira:
Analisando a situação atual, segundo a doutrinadora, em tese admite-se diferença no regime adotado, podendo a aposentadoria ser
considerada um direito de natureza previdenciária, dependente
de contribuição, ou direito vinculado ao exercício do cargo,
financiado inteiramente pelo Poder Público, sem contribuição do servidor. (grifou-se)
A segunda hipótese, em que a aposentadoria é concedida sem o
pré-financiamento por parte do servidor público, foi a tradicionalmente adotada pela maioria dos entes públicos brasileiros até a
Emenda Constitucional nº 20/1998. (grifou-se)
Tal aspecto da inexistência de prévio financiamento da aposentadoria pelo servidor público demonstra, de certa forma, que esta era
prevista mais como um direito no conjunto de direitos do servidor público previsto nas leis estatutárias. Portanto, pode-se
afirmar que os direitos à aposentadoria e pensão aos dependentes
incluíam-se, desde suas origens, na política de pessoal da Administração Pública. (grifou-se)
[...]
Delúbio Gomes Pereira da silva, Diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social no Serviço Público, órgão do
Ministério da Previdência Social, defende que:
Quando da formação do Estado brasileiro, existia uma concepção de Estado altamente patrimonialista, justificada por
nossa herança de colonização portuguesa. Assim, o servidor
era considerado um bem do Estado: como tal deveria ser
protegido pelo mesmo. Em razão disto, os mecanismos de proteção previdenciários para servidores públicos e militares surgiram
anteriormente aos destinados para trabalhadores brasileiros em
geral. Como exemplo, já em 1795, um século antes de Otto Von
Bismarck instituir o primeiro sistema previdenciário para os trabalhadores alemães em 1883, foi instituído, no Brasil, o “Plano de
Benefícios dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha”. (grifou-se)
Na tradicional doutrina de José Cretella Júnior encontra-se anotação que confirma tal tese: “pelo fato da aposentadoria, não
perde o funcionário suas qualidades de agente do Estado,
não cessam as relações de emprego público, ponto este, aliás, pacífico na doutrina como na legislação de todos os países”. (grifou-se)
Mauro Ribeiro Borges, finalmente, de forma elucidativa aborda o
assunto, confirmando que o servidor, em muitos casos, era considerado espécie de patrimônio do Estado, merecendo uma proteção
previdenciária independentemente de contribuição pecuniária prévia:
Desde os primórdios da formação dos Estados, deparamo-nos com
políticas de concessão de benesses àqueles cidadãos que,
próximo ao centro do poder, serviam ao seu detentor. Essa
política de concessão de rendas vitalícias aos “fiéis servidores”
ou mesmo de pensão aos seus familiares, como retribuição pelos
“bons serviços prestados” ao Estado, comum em todas as sociedades, sempre se deu a expensas do erário público. (grifou-se)
Essa prática foi assimilada, sofisticada e ampliada pelo Estado moderno. Note-se que, ainda hoje, concedemos aposentadorias
e pensões vitalícias a ex-prefeitos, governadores, presidentes e suas respectivas viúvas, isso tudo como contrapartida
por terem exercido o poder em um pequeno lapso temporal.
(grifou-se)
Desse modo se criaram em favor dos servidores púbicos, muito
antes do que para os cidadãos contribuintes, regimes de benefícios
previdenciários. Esses regimes, constituídos a partir de uma relação pro labore facto, ou seja, em razão do trabalho, estabeleciam
que o servidor, visto como verdadeiro patrimônio do Estado,
deveria ter sua manutenção integral bancada pelo governo,
e, como não podia deixar de ser, à custa dos recursos públicos.
Neste momento da análise, cumpre, por oportuno, trazer à colação alguns dados estatísticos sobre o tema.
Acerca do desequilíbrio financeiro do RPPS do Estado do Espírito
Santo, considerando tão-somente o exercício financeiro de 2014,
o Poder Executivo empenhou R$ 2.160.196.834,19 (dois bilhões,
cento e sessenta milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos
e trinta e quatro reais, e dezenove centavos) com a Função Previdência Social, o que representou sua segunda maior despesa orçamentária (15,71%), superando, inclusive, gastos com as
Funções Educação (15,51%) e Segurança Pública (12,89%), e sendo suplantada apenas pela Função Saúde (17,28%):
Figura 1
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Assim, unicamente com a cobertura do déficit financeiro do
RPPS (aporte), o Poder Executivo teve uma despesa de R$
1.309.943.631,18 (um bilhão, trezentos e nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais, e dezoito centavos), representando o maior dispêndio segundo a classificação por Subelemento de Despesa:
[...]
Retornando ao histórico da legislação, no ano seguinte à publicação
da Lei Complementar Estadual nº 109/1997 sobreveio a Lei Federal
nº 9.717/1998, dispondo sobre regras gerais para a organização
e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Em seu art. 5º, estabeleceu que os entes da federação
não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social:
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral
de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
A Lei Federal nº 8.213/1991 elenca em seu art. 18 os seguintes
benefícios e serviços:
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994)
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
No ano de 2004 foi publicada a Lei Complementar Estadual nº
282/2004, unificando e reorganizando, nos termos da Constituição
Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Em seus art. 2º
e 40, trouxe, respectivamente, o plano de benefícios previdenciários e suas fontes de custeio:
Art. 3º - O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei
Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:
I - quanto ao segurado em atividade:
a) aposentadoria voluntária;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por invalidez.
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.
[...]
Art. 40 - O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei
Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:
I - contribuição mensal compulsória do segurado ativo, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição; (Redação
dada pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E. 29.12.2009).
II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha
de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos
proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social; (Redação
dada pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E. 29.12.2009).
III - contribuição mensal compulsória do Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e demais órgãos mencionados no artigo 4º, no
percentual de 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a
totalidade da base de contribuição do respectivo segurado ativo, de
que trata o inciso I deste artigo. (Redação dada pela LC nº 539, de
28.12.2009– D.O.E. 29.12.2009).
IV - dotações orçamentárias que forem consignadas;
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V - saldos de contas bancárias;
VI - rendimentos das aplicações financeiras e dividendos de ações;
VII - rendimentos mobiliário e imobiliário de qualquer natureza;
VIII - receitas decorrentes de compensação financeira com outros
regimes de previdência;
IX - doações, subvenções, legados e bens ou direito de qualquer
natureza;
X - outros ativos financeiros de qualquer natureza.
§ 1º - Além das contribuições previstas neste artigo ficam o Poder
Executivo e demais Poderes e órgãos referidos no artigo 4º desta Lei Complementar, responsáveis pela complementação do valor
integral das correspondentes folhas de pagamento dos benefícios
previdenciários, sempre que as receitas de contribuições forem insuficientes, dando-se por extintos os débitos existentes, ainda que
parcelados, decorrentes de suas contribuições dos exercícios anteriores à data de publicação desta Lei Complementar.
§ 2º - Revogado (pela LC nº 548, de 31.3.2010 – D.O.E. 1º.4.2010).
§ 3º - A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de
pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar.
(Incluído pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E. 29.12.2009).
§ 4º - A contribuição mensal compulsória do segurado ativo que
ingressou no serviço público a partir da data do funcionamento da
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo será no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha
de pagamento, incidente sobre a totalidade da base de contribuição, limitada ao teto previdenciário do Regime Geral de Previdência
Social. (Parágrafo incluído pela LC nº 711, de 2.9.2013– D.O.E.
4.9.2013).
§ 5º - A contribuição mensal compulsória dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e demais órgãos mencionados no artigo 4º,
no percentual de 22% (vinte e dois por cento), como contrapartida
de contribuição previdenciária dos servidores que ingressaram no
serviço público a partir da data do funcionamento da Fundação de
Previdência Complementar do Estado, incidirá sobre a totalidade
da base de contribuição do respectivo segurado ativo, de que trata
o inciso I deste artigo, limitada ao teto previdenciário do Regime
Geral de Previdência Social. (Parágrafo incluído pela LC nº 711, de
2.9.2013– D.O.E. 4.9.2013).
Finalizando o histórico normativo, em 10 de dezembro de 2008 o Ministério da Previdência Social (MPS) editou a Portaria nº 402/2008,
que disciplinou os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento às
Leis nº 9.717/1998 e 10.887/2004. Em seu art. 23, a Portaria MPS
nº 402/2008 previu:
Art. 23. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal,
o RPPS não poderá conceder benefícios distintos dos previstos no
RGPS, ficando restrito aos seguintes:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade;
d) aposentadoria compulsória;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.
De acordo com o Ministério da Previdência Social benefícios previdenciários consistem em:
[...] prestações pecuniárias pagas pela Previdência Social aos segurados ou aos seus dependentes de forma a atender a cobertura dos
eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; maternidade; salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão por morte do segurado, homem
ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
Por sua vez, esclarece o Tribunal de Contas da União (TCU):
Os benefícios previdenciários possuem natureza remuneratória e
visam, essencialmente, substituir ou complementar a remuneração do segurado e, de modo diferente, os benefícios associados
à assistência social não se enquadram na mencionada definição
porque alcançam todos aqueles que dela necessitarem, isto é, não
há exigência de filiação do beneficiário, e não possuem natureza
remuneratória, mas, como o próprio nome já informa, assistencial.
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Já Raul Miguel Freitas de Oliveira explica que atualmente os regimes próprios de previdência dos servidores públicos possuem duas
características marcantes: a filiação obrigatória e o caráter contributivo.
O Regime Próprio de Previdência Social é nitidamente público, uma
vez que, conforme mandamento constitucional, o caracterizam a
filiação obrigatória de seus segurados (servidores públicos titulares de cargo efetivo) e o caráter contributivo. (grifos do Parecer)
Portanto, o principal critério para identificar se um benefício concedido possui natureza previdenciária consiste em aferir se ele integra
o plano de benefícios do RPPS e, por conseguinte, é custeado pelas
contribuições recolhidas dos servidores públicos.
O plano de benefícios previdenciários existente atualmente no RPPS
do Estado do Espírito Santo, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, incorpora um total de cinco benefícios, a saber:
três modalidades de aposentadoria (voluntária, compulsória e por
invalidez), além de pensão por morte e auxílio-reclusão, conforme
se colhe dos art. 3º e 51, inciso I, da mencionada lei complementar:
Capítulo II
Do Plano de Benefícios
Art. 3º - O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei
Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:
I - quanto ao segurado em atividade:
a) aposentadoria voluntária;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por invalidez.
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.
[...]
Art. 51 - Compete ao IPAJM realizar as seguintes despesas:
I - de benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar;
[...]
Esses são os benefícios passíveis de custeio pelo RPPS instituído
pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, de modo que quaisquer outros distintos dos previstos em seu art. 3º não possuem natureza previdenciária, porquanto não podem, com base no princípio
da legalidade estrita, serem custeados com recursos provenientes
dos Fundos Financeiro e Previdenciário, criados pelo art. 49 desse
mesmo texto legal.
Observe-se que o segurado do RPPS em atividade faz jus tão-somente às três modalidades de aposentadoria, inexistindo, portanto,
benefício de natureza previdenciária destinado a amparar financeiramente o servidor durante o afastamento temporário de suas
funções. Por isso, a contrario sensu, nas hipóteses de afastamento temporário e remunerado do servidor em atividade, qualificadas como “licenças” no art. 122 da Lei Complementar Estadual nº
46/1994, seus vencimentos são patrocinados pelo Poder ou entidade a que se encontra vinculado e não pelos fundos que integram o
RPPS, evidenciando inexistência do caráter contributivo.
Registre-se que o art. 313 da Lei Complementar estadual nº
46/1994 prevê a criação de um fundo específico para custeio dos
benefícios contemplados no art. 194, inciso I, denominado “Fundo
para Seguridade Social e Assistência Social”:
Art. 313 As despesas decorrentes da concessão dos benefícios de
que trata o art. 194, inciso I e alíneas, correrão, em sua integralidade, às expensas do Tesouro do Estado, até que seja criado o “Fundo
para Seguridade e Assistência Social. (Redação dada pela LC nº 80,
DOE 1.3.1996).
Redação Anterior:
Art. 313 As despesas decorrentes da concessão dos benefícios de
que tratam os arts. 194, I e alíneas, II, alínea a e 310 correrão, em
sua integralidade, às expensas do Tesouro do Estado, até que seja
criado o “Fundo para Seguridade e Assistência Social”.
Em consulta às unidades gestoras do Estado do Espírito Santo,
constantes da base de dados disponibilizada no Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual, constata-se que o referido fundo ainda não foi instituído, motivo pelo qual os referidos benefícios
continuam sendo custeados pelo Poder ou entidade com o qual o
servidor mantém vínculo laboral.
Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, apenas
parte dos benefícios relacionados no art. 194 da Lei Complementar
Estadual nº 46/1994 – reproduzidos na LC 282/2004 – manteve a
natureza previdenciária prevista na redação original do dispositivo. Isso se depreende da opção política do legislador estadual em,
ao instituir um novo RPPS no âmbito do Estado do Espírito Santo,
mediante a segregação de massas promovida pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, revogar parcialmente o mencionado dispositivo, transpondo para o RPPS tão-somente aqueles benefícios
específicos que deveriam ser custeados pelo novel regime previ-
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denciário.
Essa constatação elucida a decisão legislativa atinente a não revogação dos dispositivos que concernem ao salário-família e ao
auxílio-doença, previstos respectivamente no art. 194, inciso I,
alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, benefícios financeiros cujas permanências no Estatuto dos Servidores
Públicos Estaduais, efetuada pela Lei Complementar estadual nº
282/2004, retirou-lhes sua natureza previdenciária originária.
Corrobora esse entendimento o fato de os recursos destinados à
cobertura desses dois benefícios (salário-família e auxílio-doença) não serem custeados com recursos provenientes dos Fundos
Financeiro e Previdenciário, mas sim do Tesouro Estadual, mediante inclusão nos orçamentos das próprias instituições às quais os
servidores beneficiários se encontram vinculados, conforme se depreende dos art. 193, 313 e 317 da Lei Complementar Estadual nº
46/1994:
Art. 193 Os benefícios de que trata o art. 194, I e alíneas e II,
alínea b, serão concedidos pela autoridade competente, no
âmbito de cada Poder ou entidade.
[...]
Art. 313 As despesas decorrentes da concessão dos benefícios de que trata o art. 194, inciso I e alíneas, correrão, em
sua integralidade, às expensas do Tesouro do Estado, até que
seja criado o “Fundo para Seguridade e Assistência Social. (Redação dada pela LC nº 80, DOE 1.3.1996).[...]
Art. 317 As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessário.
Portanto, caso os citados benefícios fossem de natureza previdenciária, deveriam ser concedidos pelo IPAJM e não pelo Poder ou entidade com o qual o servidor mantém vínculo, em estrita observância
aos art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004:
Art. 12 - O conhecimento, a concessão, a fixação de proventos, o
pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos
segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata
esta Lei Complementar, serão da competência do IPAJM e
obedecerão as normas previstas na Constituição Federal, na legislação federal aplicável e nesta Lei Complementar.
§ 1º - Para o cumprimento do disposto neste artigo, os atos de
concessão dos benefícios previdenciários serão exarados por meio
de portarias do Presidente Executivo do IPAJM, cujo resumo deverá
ser publicado no órgão de imprensa oficial do Estado do Espírito Santo. (Redação dada pela LC nº 539, de 28.12.2009– D.O.E.
29.12.2009).
[...]
Salvo melhor juízo, também não parece razoável admitir que o legislador estadual promovesse a unificação e a reorganização do
RPPS por meio de uma contraditória fragmentação dos benefícios
em mais de um diploma normativo, no caso, as Leis Complementares Estaduais nº 46/1994 e nº 282/2004.
No que tange à identidade terminológica entre as denominações do
benefício contido no art. 194, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (auxílio-doença), e do benefício previsto no art. 18, inciso I, alínea “e”, da Lei federal nº 8.213/1991
(auxílio-doença), cumpre tecer breves considerações.
O auxílio-doença introduzido pelo art. 194, inciso I, alínea “d”, da
Lei Complementar Estadual nº 46/1994, possui sua definição contida no art. 214 do mesmo regramento:
Art. 214 O auxílio-doença será concedido ao servidor público ativo
após o período de doze meses consecutivos em gozo de licença,
em conseqüência das doenças especificadas no art. 131.
Parágrafo único - O auxílio-doença terá o valor equivalente a um
mês de remuneração do beneficiário.
Já o benefício constante no art. 18 da Lei Federal nº 8.213/1991
restou disciplinado no art. 59 e seguintes deste texto legal:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta
Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que
se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso
dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade
e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99) (Vide Medida Provisória nº 664, de 2014)
§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais
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de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da
entrada do requerimento.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. (Redação Dada
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (Vide Medida Provisória nº 664, de
2014) (Vigência)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em
convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas
correpondentes ao período referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando
a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. (Vide Medida Provisória nº 664, de 2014) (Vigência)
§ 5º O INSS a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma
do regulamento, realizar perícias médicas: (Incluído pela Medida
Provisória nº 664, de 2014)
I - por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas; e
(Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 2014)
II - por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicos, especialmente onde não houver serviço de perícia
médica do INSS. (Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 2014)
§ 6º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da
lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa
doença ou lesão. (Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 2014)
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%
(noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado
o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para
o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será
considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxíliodoença a eventual diferença entre o valor deste e a importância
garantida pela licença.
De plano, constata-se que enquanto o benefício previsto na lei estadual é concedido a cada doze meses de afastamento do servidor,
de forma suplementar e acessória à remuneração, o benefício contido na lei federal é devido mensalmente ao segurado, em caráter
principal e único, pois substitutivo da remuneração habitualmente
auferida pelo empregado.
Vê-se, neste diapasão, que o auxílio-doença estadual revela-se em
um plus remuneratório conferido pelo Estado aos servidores ativos,
após um período de doze meses consecutivos em gozo de licença
para tratamento de doenças especificadas no art. 131 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, e cientificamente reconhecidas em
face de suas gravidades, pois, além do estigma social, revelam-se
altamente incapacitantes.
Consiste, portanto, em um adminículo concedido pelo Estado ao
servidor ativo que se quedou afastado pelo período de um ano para
tratamento de doenças graves e específicas; um adjutório, em termos semelhantes aos ostentados pelos auxílios financeiros conferidos pelo Estado, não considerado, portanto, benefício de natureza
previdenciária, ante, mormente, a ausência de caráter contributivo.
Destarte, o auxílio-doença previsto na Lei Federal nº 8.213/1994
não possui a mesma natureza e característica do auxílio-doença
objeto da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, porquanto o benefício previdenciário previsto na lei federal é devido ao segurado
que, depois de cumprida, quando for o caso, a carência exigida em
lei, necessita ficar afastado do seu trabalho ou da sua atividade
habitual por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos por
motivo de doença. Este benefício, por sua vez, possui relação de
correspondência com o especificado no art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.
No entanto, a opção legislativa para o gozo desta licença foi que devesse ser dada sem prejuízo da remuneração integral do servidor,
bem como não perfazendo o plano de benefícios do RPPS.
À luz dessas ponderações infere-se não advir vedação legal ao
pagamento do auxílio-doença pelo Estado do Espírito Santo aos
servidores que preencherem os requisitos do art. 214 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, porquanto, em síntese, o referido
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benefício financeiro, efetivamente, não possui natureza previdenciária.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
ressaltando que o Excelentíssimo Conselheiro Domingos Augusto
Taufner já conheceu da presente Consulta em Despacho de fls.
42/43 e corroborando o entendimento do Ministério Público de
Contas exarado no Parecer PPJC 330/2015 (fls. 72/102), da lavra
do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira, VOTO, no mérito, para que a presente Consulta seja respondida no sentido de que:
3.1 O auxílio-doença disciplinado na Lei Complementar Estadual
nº 46/1994 não tem natureza previdenciária, o que torna prejudicada a análise da sua compatibilidade com as regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, previstas na Lei Federal nº 9.717/1998 e na Portaria nº
402/2008 do Ministério da Previdência Social;
3.2 A concessão de auxílio-doença aos servidores públicos estaduais regidos pela Lei Complementar 46/1994 é legal, desde que
atendidas as exigências presentes na referida lei complementar,
por constituir espécie de auxílio financeiro decorrente do vínculo
funcional do servidor, e não de sua filiação ao Regime Próprio de
Previdência Social.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), Sr. Theodorico
de Assis Ferraço, solicitando manifestando desta Corte de Contas a
respeito da seguinte indagação, in verbis:
Considerando a previsão contida no artigo 214 da Lei Complementar nº 46/94 que prevê o pagamento do auxílio-doença ao servidor público ativo, após o período de doze meses consecutivos
em gozo de licença em consequência das doenças especificadas no
artigo 131 da mesma Lei Complementar nº 46/94 e, considerando
que o artigo 5º da Lei Ordinária Federal nº 9.717/1998, veda a
concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral de
previdência social, e o art. 23 da Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social prevê quais benefícios previdenciários podem ser pagos pelos regimes próprios de previdência social, dentre
os quais não inclui o auxílio-doença, porquanto na Lei Federal nº
8.213/1994 inexiste previsão de benefício semelhante àquele. Pergunta-se: o benefício previsto no artigo 214 da Lei Complementar
nº 46, publicada no Diário Oficial do Estado de 31 de janeiro de
1994 é compatível com os termos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998 e pode continuar a ser aplicado aos servidores
públicos estaduais?
A 8ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Orientação Técnica OT-C nº 82/2013, posicionou-se pelo conhecimento da Consulta, concluindo, quanto ao mérito, pela incompatibilidade da concessão do auxílio-doença previsto no art. 214 da LC 46/94 com a Lei
Federal nº 9.717/1998, por considerá-lo como benefício previdenciário concedido pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
diverso do concedido para o Regime Geral, restando presente a
vedação de concessão, nos seguintes termos:
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 122, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012. Quanto ao
mérito, conclui-se da seguinte forma:
a) O benefício previsto no artigo 214, da Lei Complementar nº
46/94 não é compatível com a Lei Federal nº 9717/98, uma vez
que esta, em seu artigo 5,º proíbe que um benefício previdenciário
concedido pelo Regime Próprio de Previdência seja diverso do concedido pelo Regime Geral;
b) Ademais, a Lei Complementar estadual nº 282/2004 revogou
tacitamente, nos termos de seu artigo 3º, o artigo 214, da Lei Complementar nº 46/94, uma vez que este, ao estabelecer os benefícios previdenciários para o Regime Próprio estadual, não elencou o
auxílio-doença.
Ato subsequente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que através do parecer exarado pelo Ilmo. Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, divergiu do
entendimento da área técnica, concluindo que o benefício intitulado
“auxílio-doença” previsto no art. 214 da LC 46/94 não possui natureza previdenciária ante a ausência de caráter contributivo, se
assemelhando, portanto, aos auxílios financeiros, razão pela qual
não são custeadas com recursos provenientes do RPPS, mas sim a
expensas do Tesouro Estadual, incluídos no orçamento do Poder ou
entidade a que o servidor encontra-se vinculado, consoante estabelecem os art. 313 e 317 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.
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Deste modo, entendeu o Parquet de contas que a concessão do
auxílio-doença não se insere nas atribuições do IPAJM, gestor único
do RPPS, previstas no art. 12 da Lei Complementar Estadual nº
282/2004, mas sim nas prerrogativas da autoridade competente
de cada Poder ou entidade, conforme prescreve o art. 193 da Lei
Complementar Estadual nº 46/1996, onde conclui seu voto se manifestando nos seguintes termos, in verbis:
Pelo conhecimento da Consulta, tendo em vista a natureza não previdenciária do auxílio-doença previsto no art. 214 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, restando satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 122 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, inclusive quanto à pertinência temática do questionamento com as atribuições administrativas da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo;
Quanto ao mérito, considerando a natureza não previdenciária
do auxílio-doença disciplinado na Lei Complementar Estadual nº
46/1994, o que torna prejudicada a análise da sua compatibilidade
com as regras gerais para a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social, previstas na Lei Federal nº
9.717/1998 e na Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência
Social, pugna pela legalidade da sua concessão aos servidores públicos estaduais, observadas as exigências legais presentes na referida lei complementar, por constituir espécie de auxílio financeiro
decorrente da relação pro labore facto, isto é, do vínculo funcional
do servidor e não da sua filiação ao RPPS, conquanto seja esta
obrigatória.
Ato contínuo, os autos seguiram para o Gabinete do Conselheiro
Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo onde elaborou seu Voto,
encampando o entendimento do Ministério Público de Contas exarado no Parecer PPJC 330/2015, votando no mérito, para que a
presente Consulta seja respondida no seguinte sentido:
O auxílio-doença disciplinado na Lei Complementar Estadual nº
46/1994 não tem natureza previdenciária, o que torna prejudicada a análise da sua compatibilidade com as regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, previstas na Lei Federal nº 9.717/1998 e na Portaria nº
402/2008 do Ministério da Previdência Social;
A concessão de auxílio-doença aos servidores públicos estaduais
regidos pela Lei Complementar 46/1994 é legal, desde que atendidas as exigências presentes na referida lei complementar, por constituir espécie de auxílio financeiro decorrente do vínculo funcional
do servidor, e não de sua filiação ao Regime Próprio de Previdência
Social
A fim de me inteirar melhor sobre o tema ora abordado, pedi vista
dos autos.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
O tema da referida consulta foi amplamente examinado pelo Ministério Público de Contas que fez uma densa análise histórica do
estatuto dos servidores do estado desde a vigência da Lei Complementar Estadual nº 3.200/78, que, à época, trazia o benefício como
vantagem financeira decorrente do vínculo funcional do servidor
até a edição da Lei Complementar nº 46/94, que optou por técnica legislativa em aglutinar, inicialmente, regimes jurídicos distintos
(funcional e previdenciário), unindo os aspectos funcionais do servidor e de sua previdência até a constatação de que os problemas
de ordem financeira ante a inexistência de contribuição levou a concluir pela necessidade de separação dos regimes jurídicos funcional
e previdenciário.
Deste modo, sobreveio em 1997, a Lei Complementar 109/97, que
instituiu o Sistema de Seguridade Social dos Servidores do estado
prestada pelo IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência Jeronimo Monteiro, definindo os benefícios de previdência, assistência
e saúde assegurados aos servidores e seus dependentes e dentre
o rol dos benefícios previdenciários não constou a concessão de
auxílio-doença na referida lei, nos indicando a opção legislativa por
manter o dito benefício regido pelo estatuto funcional dos servidores.
Em seguida, por força da Lei 9717/98, estabelecendo regras gerais
para a previdência dos servidores, dispondo sobre a organização e
funcionamento dos regimes próprios, adveio, por seu turno, a Lei
Complementar Estadual nº 282/2004, unificando e reorganizando
o regime próprio de previdência do estado em consonância com a
Constituição e com a legislação federal aplicável à espécie.
Dentre os benefícios previdenciários dispostos nessa lei, bem como
a fonte de custeio prevista, também não houve previsão acerca da
concessão do benefício de auxílio-doença. Vejamos os benefícios
previdenciários contemplados pela LC 282/2004:
Art. 3º O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:
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I - quanto ao segurado em atividade:
a) aposentadoria voluntária;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por invalidez.
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão
Sendo assim, verifica-se da própria norma legal que rege a matéria
no âmbito do regime próprio estadual a inexistência de previsão
para a concessão do auxílio-doença tratado nos autos.
Do contrário, de se registrar ainda, que além do auxílio-doença ter
sido mantido no estatuto funcional dos servidores, conforme previsão do art. 194, a própria LC 46/94, dispõe em seu art. 313 acerca
do custeio dessa despesa a cargo do Tesouro Estadual, o que nos
demonstra ser o benefício devido em razão do vínculo funcional
ante a inexistência de custeio e concessão a cargo da autarquia de
previdência.
Perfilhamos, deste modo, ao entendimento do Parquet de Contas de
que o auxílio-doença sob análise se trata de concessão de auxílio
financeiro decorrente do vínculo funcional, pois:
inexiste previsão legal quanto à concessão do benefício na LC
282/2004, que trata sobre o Regime Próprio de Previdência do Estado e elenca os benefícios de natureza previdenciária a serem concedidos;
existe previsão legal a respeito da concessão no Estatuto dos Servidores do Estado, cujo direito importa na concessão em pecúnia,
em caráter suplementar e acessório à remuneração dos servidores
afastados a cada 12 meses por doenças graves elencadas no art.
131 da LC 46/94;
não substitui, portanto, a remuneração como via de regra ocorre
nas concessão de benefícios previdenciários, que visam garantir ao
segurado em caráter principal a substituição da remuneração que
vinha percebendo por ter cumprido os requisitos dispostos em lei;
a respectiva fonte de custeio não restou a cargo da autarquia de
previdência dos servidores, conforme expressamente previsto na
LC 46/94;
ausente o caráter contributivo que se faz indispensável nos benefícios de natureza previdenciária, mormente, por força de norma
constitucional, nos demonstra ter o benefício previsto no estatuto
funcional, natureza jurídica distinta da de previdência;
Isto posto, encampo, juntamente com o nobre Conselheiro Relator,
o entendimento exarado pelo Parquet de Contas de que o auxíliodoença previsto na Lei Complementar Estadual nª 46/94 não possui
natureza jurídica de benefício previdenciário e, por essa razão, não
estaria adstrita a compatibilidade do benefício concedido pelo Regime Geral, conforme disciplina a Lei Federal 9717/98, por se tratar
de concessão de benefício com natureza jurídica diversa.
VOTO
Por todo o exposto, após análise jurídica dos presentes autos corroboro o entendimento exarado pelo parecer do Ministério Público
de Contas, da lavra do Ilmo. Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, bem como o Voto do Conselheiro Relator
e, VOTO acompanhando-o na íntegra quanto o mérito, devendo
ser encaminhado cópia ao consulente do parecer consulta ao final
emitido, de acordo com o art. 236, parágrafo único, do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM 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, responder o questionamento elaborado pelo Consulente nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que corroborou
com o entendimento do Ministério Público Especial de Contas exarado no Parecer PPJC 330/2015, no sentido de:
1. O auxílio-doença disciplinado na Lei Complementar Estadual nº
46/1994 não tem natureza previdenciária, o que torna prejudicada a análise da sua compatibilidade com as regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, previstas na Lei Federal nº 9.717/1998 e na Portaria nº
402/2008 do Ministério da Previdência Social;
2. A concessão de auxílio-doença aos servidores públicos estaduais
regidos pela Lei Complementar 46/1994 é legal, desde que atendidas as exigências presentes na referida lei complementar, por constituir espécie de auxílio financeiro decorrente do vínculo funcional
do servidor, e não de sua filiação ao Regime Próprio de Previdência
Social.
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, Rodrigo Flávio
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Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador-Geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui Presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
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-048/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7364/2011 (APENSOS: TC-2886/2010 E TC7052/2011)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - EDSON SOARES BENFICA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2009 PREFEITO: EDSON SOARES BENFICA - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - NEGAR
PROVIMENTO - MANTER O PARECER PRÉVIO TC-031/2011
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edson
Soares Benfica, inconformado com o teor do Parecer Prévio TC
031/2011, elaborado nos autos do Processo TC nº 2886/2010, às
fls. 2343/2347, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2009.
Na ocasião, o Parecer prévio elaborado recomendou a rejeição das
contas em razão das seguintes irregularidades:
Divergência na composição patrimonial da conta Valores/Almoxarifado – infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Bens Imóveis –
Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos – Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Restos a Pagar Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Dívida Fundada Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16) não confere com os
valores dos anexos 14 e 15;
Descumprimento do limite legal de despesa com Pessoal do Poder
Executivo- Infringência aos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00;
Descumprimento do limite legal de Despesa com Pessoal Consolidada – Infringência aos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº
101/00 e ao artigo 169, §3º da Constituição Federal.
Em síntese, limita-se o recorrente a sustentar que as considerações de fls. 2248/2260 apresentadas nos autos do processo TC
2886/2010 não foram analisadas corretamente por este Tribunal de
Contas, motivo pelo qual requer seja procedida nova análise técnica
dos referidos esclarecimentos.
Instada a se manifestar, a 8ª CT, através de ITR nº 68/2012 de
fls. 16/19, argumenta que o recorrente não indica especificamente
quais pontos a área técnica teria deixado de abordar e quais seriam
capazes de alterar as conclusões exaradas, razão pela qual não se
justifica haver reanálise do feito. Ao final, opina pelo conhecimento
do recurso, mas no mérito, opina pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se os termos do Parecer Prévio TC 31/2011 no que concerne
as irregularidades apontadas e que geraram a recomendação de
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 26 de outubro de 2015
rejeição das contas.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do
Parecer nº 669/2012, da lavra do Dr. Luciano Vieira (fls. 25/27),
encampando o entendimento da 8ª CT assim opinou:
“(...)
Quanto ao mérito recursal, analisando-se as argumentações do recorrente, verifica-se que não foram trazidos aos autos elementos
fáticos ou jurídicos novos aptos a desconstituir as irregularidades
que macularam a prestação de contas, havendo apenas alegações
genéricas e abstratas, sem a respectiva comprovação acerca dos
fundamentos recursais.
Conforme se observa do recurso interposto, o recorrente alega a
existência de fatos novos e supervenientes, capazes de evidenciar
error in judicando do Tribunal. Contudo, o recorrente não demonstra nem ao menos quais seriam tais fatos novos e tampouco como
eles seriam capazes de reformar o decisum.
Outrossim, o recorrente alega que os documentos juntados aos autos do Processo TC 2886/2010 são capazes de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito. Não obstante, tais documentos já foram objeto de análise naquele processo, os quais foram considerados insuficientes para afastar as irregularidades apontadas, consoante ITC 6342/2010, fls. 2294/2310.
(...)
Diante do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pelo
CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, seja-lhe NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se, in totum, o PARECER PRÉVIO TC
031/2011.”
Nessa oportunidade, na forma regimental, defiro pedido de realização de sustentação oral requerido na peça recursal.
É o relatório.
VOTO
TC N° 7364/2011
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Nada obsta ao conhecimento do recurso, pois tempestivo e presentes seus pressupostos de admissibilidade.
O Recorrente foi apenado em decorrência de:
Divergência na composição patrimonial da conta Valores/Almoxarifado – infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Bens Imóveis –
Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos – Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Restos a Pagar Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Dívida Fundada Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16) não confere com os
valores dos anexos 14 e 15;
Descumprimento do limite legal de despesa com Pessoal do Poder
Executivo- Infringência aos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00;
Descumprimento do limite legal de Despesa com Pessoal Consolidada – Infringência aos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº
101/00 e ao artigo 169, §3º da Constituição Federal.
Em sede recursal, discorre afirmando que existem fatos novos supervenientes à decisão desta Corte de Contas, evidenciando que
este Tribunal fora induzido ao erro.
Aduz que mesmo que não houvesse o preenchimento dos requisitos
autorizadores do recebimento do recurso interposto, o que se pretende é uma garantia constitucional sendo um direito de petição.
Quanto ao mérito recursal aduz que apresentou todos os esclarecimentos nos autos TC 2886/2010 em apenso, embora não foi
valorizado pela equipe técnica e que as irregularidades de natureza
contábil foram toda, sem exceção, afastadas.
Por fim, requer nova análise técnica nos esclarecimentos já colacionados nos autos em apenso, alegando que este órgão julgador fora
omisso com relação aos pontos abordados na defesa.
Compulsando os autos observo que, embora o Recorrente tenha invocado seu direito de recurso ou ainda seu direito de petição constitucionalmente garantido alegando documento novo decorrente de
fato superveniente, não especificou qual seria o fato e tampouco
acostou documento que viesse a comprovar o alegado.
Aduz que as irregularidades de natureza contábil foram afastadas,
porém como bem realçado pela unidade técnica tais irregularidade
não foram afastadas ao contrário, elas constituem fundamento para
a recomendação da rejeição das contas constante do Parecer Prévio
ora objurgado.
Por fim, visualizo que o Recorrente limitou-se a ratificar os argumentos trazidos em sede de defesa, não acrescentando qualquer
fato ou documento que viesse a modificar o entendimento já espo-
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sado quando da emissão do Parecer Prévio TC nº 31/2011.
III- CONCLUSÃO:
Ante o exposto, me alinhando na íntegra ao entendimento
técnico e ministerial VOTO, pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume todos os termos do Parecer Prévio atacado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7364/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia sete de julho
de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer o presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, na íntegra, os termos do Parecer Prévio TC-031/2011,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros Domingos Augusto Taufner, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
Procurador Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 07 de julho de 2015.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Presidente
CONSELHEIRO 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
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
PARECER PRÉVIO TC-059/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1959/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2008
RESPONSÁVEL - AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
ADVOGADOS - FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS (OAB/ES 6.381),
CLÁUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB/ES 9.787), KARLA LYRIO
DE OLIVEIRA (OAB/ES 19.807), LUCIANA DE OLIVEIR SACRAMENTO (OAB/ES 19.260), MILENA GOTARDO COSME (OAB/ES 19.148),
ALINE DUTRA DE FARIA (OAB/ES 12.031) E JEAN MAEL NASCIMENTO CAVÊDO (OAB/ES 21.270)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2008 –
1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA – 2)
DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Serra, referente ao exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 111/09, às fls.
1614/1682, constatou-se a tempestividade da apresentação destas
contas, a teor do estabelecido pela Resolução TC nº 182/02 e nos
termos da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, verificou-se que as
demonstrações analisadas apresentavam inconsistências.
Em Instrução Técnica Inicial n° 358/09, à fl.1614, a 6ª CT sugeriu
a notificação e citação do responsável para apresentação de documentos e justificativas face às inconsistências apontadas na análise
contábil.
Devidamente notificado e citado, o atual gestor encaminhou os documentos constantes às fls. 1660/1724. Em atenção ao Termo de
Citação, o responsável apresentou justificativas de fls. 1732/1745,
acompanhado de documentação acostada às fls. 1747/1779.
A Secretaria de Saúde do Município de Serra, às fls. 1780/1843,
remeteu o relatório de gestão daquela secretaria, devidamente
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, embora em atraso,
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em face da ausência de constituição do referido Conselho no âmbito
do município.
Instada a se manifestar, a 6ª CT, após análise dos documentos
apresentados e das justificativas do responsável, através da Instrução Técnica Conclusiva n° 506/2010, às fls. 1866/1887, opinou
pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Serra, relativamente ao exercício de 2008.
A então Procuradoria de Justiça de Contas, através do parecer de
fls. 1982/1984, no mesmo sentido, opinou pela rejeição das contas.
Posteriormente, em 05/03/10, o responsável encaminhou novos
documentos/justificativas, protocolizados sob nº 001995 neste Tribunal, requerendo que fossem “recebidas as presentes ressalvas ao
ITC 506/2010, para os devidos fins de direito e maior esclarecimento de possíveis controvérsias ainda existentes”.
O então Conselheiro Enivaldo dos Anjos determinou a juntada da
documentação e a realização de nova análise técnica.
Ato contínuo, o corpo técnico elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 1300/2010, às fls. 2528/2556, opinando, ao final, pela
rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Serra, relativamente
ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos, em conclusão vazada nos seguintes termos:
“Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente ao exercício de 2008, formalizada conforme disposições do art. 127 e incisos da Resolução TC n. 182/02 desta Corte de
Contas e considerando o que preceitua a legislação pertinente sob
o aspecto técnico-contábil, verifica-se que as demonstrações contábeis não representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade
conforme os seguintes itens:
Ausência de extratos e conciliações bancárias referentes ao encerramento do exercício financeiro (dezembro/2008) - infringência:
artigo 127, III, “c” da Resolução TC 182/02, alterada pela Resolução TC 217/07.
Divergência de registro das receitas extra-orçamentárias do grupo
Depósitos entre o Anexo 13, o Anexo 17 e o Balancete das Receitas
Extra-orçamentárias — Infringência: art. 85 da Lei 4.320/64.
Divergência de registro das despesas extra-orçamentárias do grupo
Depósitos entre o Anexo 13, o Anexo 17 e o Balancete das Despesas Extra-orçamentárias — Infringência: art. 85 da Lei 4.320/64.
Falta de clareza na demonstração das Transferências Financeiras
Recebidas e Concedidas — Infringência: art. 85 da Lei 4.320/64.
Ausência de notas explicativas referentes ao registro da rubrica
“Regular. Saldo Câmara” — Infringência: art. 127, XII, da Resolução TC 182/02, alterada pela Resolução TC 217/07 e art. 85 da Lei
4.320/64.
Não aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no valor de R$ 1.252.339,96 — Infringência: art. 212 da Constituição da
República de 1988.
Desta forma, sugerimos emissão de Parecer Prévio opinando pela
REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Serra
relativa ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Audifax
Charles Pimentel Barcelos”.
Instado a se manifestar, à fl. 2561, o Ministério Público Especial
de Contas opinou, preliminarmente, pela prorrogação do prazo de
emissão do Parecer Prévio, tendo em vista o atraso na remessa de
documentação complementar por parte do jurisdicionado.
Nessa esteira, em consonância com o voto do Conselheiro Sérgio
Aboudib, o Plenário desta Corte de Contas, conforme Decisão TC1324/2010, à fl. 2566, prorrogou o prazo para emissão de Parecer
Prévio da Prefeitura Municipal de Serra, referente ao exercício de
2008.
Após, vieram-me os autos, oportunidade em que assumi a relatoria
do feito, na qualidade de sucessor do Conselheiro Enivaldo dos Anjos, em razão de sua aposentadoria.
Ato contínuo, os autos foram remetidos novamente ao Ministério
Público Especial de Contas, para manifestação quanto ao mérito
da matéria, oportunidade em que o Parquet de Contas opinou pela
rejeição das contas, conforme o parecer de fls. 2578/2579.
Considerando, todavia, a ausência de extratos e conciliações bancárias imprescindíveis ao exame da integralidade das contas, votei,
às fls. 2583/2584, pela notificação do atual gestor para apresentar
os referidos documentos, bem como pela prorrogação do prazo de
emissão de parecer prévio, no que fui acompanhado pelo colegiado,
conforme Decisão TC nº 4521/2010.
À fl. 2592, o responsável requereu a realização de sustentação oral.
Às fls. 2603/2628, em atendimento à notificação deste Tribunal, o
atual gestor encaminhou cópia dos documentos ausentes da prestação de contas anual.
À fl. 2633, deferi o pedido de sustentação oral e determinei a cientificação do procurador constituído nos autos da data da sessão
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ordinária de julgamento.
O procurador do responsável realizou Defesa Oral, conforme consta
das notas taquigráficas às fls. 2648/2652 e requereu juntada de
nova documentação. Ato contínuo, deferi o pedido e remeti o feito
à Controladoria-Geral Técnica para análise dos novos elementos.
Diante da juntada de novos documentos, tanto pelo atual gestor
como pelo responsável pelas contas, votei novamente pela dilação
de prazo para julgamento, no que fui acompanhado pelo colegiado
desta Corte, conforme a Decisão TC nº 5614/2010.
Em exame da nova documentação, a unidade técnica exarou a Manifestação Técnica de Defesa nº 01/2011, às fls. 2793/2814 dos
autos, no qual apresentou a seguinte conclusão:
“Examinada a documentação encaminhada em resposta ao termo
de notificação nº 1864/10, bem como a sustentação oral em face
da Instrução Técnica Conclusiva nº 1300/2010, referente ao exercício de 2008, verificou-se que, sob o aspecto técnico-contábil, foram
afastadas as inconsistências apresentadas nos itens 1.2, 2.3, 2.5 e
2.6 da referida Instrução.
Quanto à aplicação em educação (item 2.9 da ITC 1300/2010),
verificou-se que o Município aplicou 24,73% das receitas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, deixando de aplicar o montante de R$ 1.252.339,96, não cumprindo, portanto, o preceito
constitucional.
Desta forma, sugerimos, S.M.J, ao Egrégio Plenário desta Corte de
Contas, a emissão de Parecer Prévio opinando pela REJEIÇÃO da
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal da Serra, referente ao
exercício de 2008, sob responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos”.
Por fim, o Ministério Público Especial de Contas, em parecer da
lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, às fls. 2819/2821,
opinou pela rejeição das contas.
É o relatório.
VOTO
II - FUNDAMENTAÇÃO
Passo à análise dos indicativos de irregularidades enfrentados pelo
corpo técnico em sede conclusiva, após a devida instrução dos autos:
Ausência de extratos e conciliações bancárias referentes ao
encerramento do exercício financeiro (dezembro/2008) –
Infringência: artigo 127, III, “c” da Resolução TC 182/02,
alterada pela Resolução TC 217/07.
Em análise das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de
Serra, observou a equipe técnica que não foram encaminhados os
extratos e as conciliações bancárias referentes ao encerramento do
exercício (dezembro/2008) das aplicações financeiras das contas
relacionadas no item 1.1.2.2 do RTC nº 111/09.
Constatou-se que o jurisdicionado encaminhou extratos bancários das contas abaixo, que, no entanto, não se referiam ao mês
de dezembro e/ou não permitiam a determinação dos saldos em
31/12/08, conforme o seguinte detalhamento:
Banco
Banestes

Conta

12760351 –
Aplicação
B. do Brasil 12490-7 –
Aplicação
B. do Brasil 13850-9 Aplicação
B. do Brasil 14729-X –
Aplicação
CEF
647005-5
CEF
647006-3
CEF
647015-2
CEF
647024-1

Saldo
Contábil
0,00

229

Extrato
Mês/ano de
referência
Novembro/2008

0,00

312

Fevereiro/2008

0,00

316

Fevereiro/2008

0,00

332

Abril/2008

0,00
0,00
0,00
0,00

477
478
482
487

Não
Não
Não
Não

Fls.

consta
consta
consta
consta

período
período
período
período

O corpo técnico desta Corte de Contas verificou que os extratos
bancários encaminhados do Banco do Brasil correspondiam aos
extratos das seguintes contas correntes (movimento): 12490-7,
13850-9 e 14729-X.
Contudo, foram solicitados extratos de aplicações financeiras,
sendo que o atual gestor, Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, em um
primeiro momento, não providenciou a remessa dos documentos
ausentes.
Através da Decisão TC nº 4521/2010, o atual gestor foi notificado
para que apresentasse, sob pena de multa pecuniária, nos termos
da Lei Complementar nº 32/93, os extratos e conciliações acima
mencionadas.
Conforme se depreende às fls. 2604/2628 dos autos, o gestor en-
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caminhou a documentação pertinente, que, ao seu turno, confirmam os saldos das contas relacionadas atinente ao encerramento
do exercício, conforme constavam nos demonstrativos contábeis.
Por essa razão, em sintonia com o entendimento do corpo técnico
e o parecer do Parquet de Contas, afasto o indicativo de irregularidade.
Divergência de registro das receitas extra-orçamentárias do
grupo Depósitos entre o Anexo 13, o Anexo 17 e o Balancete
das Receitas Extra-orçamentárias – Infringência: art. 85 da
Lei 4.320/64.
O corpo técnico constatou as seguintes divergências no registro
da movimentação das contas do grupo Depósitos entre o Balanço
Financeiro – Anexo 13 (fls. 740/741), o Demonstrativo da Dívida
Flutuante – Anexo 17 (fls. 753/760) e o Balancete das Receitas
Extra-orçamentárias (fls. 1231/1235):
Receita/Inscrição
Anexo 13
Anexo 17
Balancete
Cauções
125.613,60
127.366,37
125.613,60
Consignações 50.477.881,04 52.906.017,83 40.450.312,74
De igual modo, também foram constatadas divergências no registro
da movimentação das contas do grupo Depósitos entre o Balanço
Anexo 13, o Anexo 17 e o Balancete das Despesas Extra-orçamentárias (fls. 1597/1605), conforme segue:
Despesa/Baixa
Anexo 13
Anexo 17
Balancete
Cauções
78.224,10
79.976,87
78.224,10
Consignações 42.686.340,79 51.807.601,36 39.405.319,18
O defendente contesta o indicativo da área técnica, limitando-se a
se justificar quanto às diferenças apresentadas entre os Anexos 13
e 17, não havendo menção ao Balancete das Despesas Extra-Orçamentárias.
No ponto, acerca do tema, registro a conclusão da área técnica em
sede de Instrução Técnica Conclusiva, pela sua clarividência:
Caso houvesse o reconhecimento de um depósito no passivo financeiro (inscrição no Anexo 17) sem o conseqüente ingresso financeiro (receita extra-orçamentária no Anexo 13) deveria haver o
registro de uma variação patrimonial passiva independente da execução orçamentária, que, neste caso, não foi identificada no Anexo
15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (fls. 1752/1753).
Da mesma forma, o cancelamento de um depósito registrado no
passivo financeiro tem como efeito uma baixa no Anexo 17 sem
uma correspondente despesa extra-orçamentária no Anexo 13, fato
que justificaria uma diferença entre estes dois demonstrativos. No
entanto, haveria o registro de uma variação patrimonial ativa independente da execução orçamentária, mas o Anexo 15 do Município
da Serra demonstra para cancelamento de dívidas passivas, apenas
o valor de R$5.197.680,84 que corresponde ao cancelamento de
Restos a Pagar.
Não obstante, em sede de sustentação oral e a teor dos memoriais
entregues naquela ocasião, o defendente explana novamente que
a suposta divergência de registro das receitas extra-orçamentárias
do grupo Depósitos entre o Anexo 13, o Anexo 17 e o Balancete das
Receitas Extra-orçamentárias ocorreu por conta do somatório de
valores dos estornos de receita. Justifica que ao longo do exercício
“foram registrados em contas erradas os lançamentos acima e, utilizando a forma contábil determinada pela legislação contábil para
a regularização de lançamentos, o ESTORNO”.
Em derradeira análise, por ocasião da Manifestação Técnica de Defesa, o corpo técnico pontuou:
Conforme justificativas apresentadas pelo jurisdicionado, as diferenças verificadas nos demonstrativos foram ocasionadas por
lançamentos de eventos de natureza não financeira, os estornos,
exemplificando com a conta Cauções.
[...]
Comparando os valores registrados no Balanço Financeiro — Anexo
13 da conta Cauções com os valores evidenciados no Demonstrativo da Dívida Flutuante — Anexo 17, verificamos uma divergência
de R$ 1.752,77 para as receitas e despesas, fato que não altera o
resultado financeiro. Ao fazer a mesma comparação para a conta
Consignações, verifica-se que a diferença entre as receitas e as
despesas não mantém a mesma igualdade, ou seja, apresentam
entre si uma diferença de R$ 11.036,26 (R$ 2.428.136,79 menos
R$ 2.417.100,53). Observa-se que o Anexo 17 apresenta entre as
inscrições de consignações — Consignações Diversas — Câmara
Municipal — no valor de R$ 11.036,26.
Diante do exposto, considerando que os valores de R$ 376.331,91
e R$ 4.101.981,71 referentes ao saldo final de Cauções e Consig-
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nações, respectivamente, evidenciados no Anexo 17 — Demonstrativo da Dívida Flutuante da Administração Direta conferem com
os registrados no Anexo 14 — Balanço Patrimonial e que constatamos que os balancetes da receita (fls. 1231/1235) e da despesa
extra-orçamentária (fls.1597/1605) correspondem apenas à Administração Direta, conferindo os seus valores com a movimentação
apresentada no Anexo 13 e, ainda, a imaterialidade da diferença
constatada para a conta Consignações em relação ao total movimentado durante o exercício sob análise, somos pelo afastamento da inconsistência.
Assim, ressaltando a imaterialidade da diferença constatada, em
relação ao montante movimentado no exercício em exame, acompanho o entendimento do corpo técnico e o parecer do Parquet de
Contas para afastar o indicativo de irregularidade.
Falta de clareza na demonstração das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Infringência: art. 85 da Lei
4.320/64.
A área técnica constatou que, da mesma forma que no Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais também não
demonstrava claramente, na coluna das variações ativas e das passivas, o montante referente às seguintes transferências financeiras:
Descrição
Transferência financeira
recebida pela Câmara e
concedida pela Prefeitura

Valor (R$)
Referência
22.799.999,96 Balanço Financeiro
Câmara Municipal
(Proc. TC 1578/09,
fls. 122)
Repasse Previdenciário
14.174.496,64 Balanço Financeiro
recebido para cobertura de
Instituto de
déficit – Executivo
Previdência (Proc. TC
1947/09, fls. 28)
Repasse Previdenciário
123.697,12
Balanço Financeiro
Instituto de
recebido para cobertura de
déficit – Legislativo
Previdência (Proc. TC
1947/09, fls. 28)
Ressaltou-se que o Anexo 15 demonstrava na coluna das variações
passivas o valor de R$ 14.174.496,84, referente a transferências
financeiras, valor este divergente em R$ 0,20 da transferência financeira concedida pela Prefeitura à Câmara Municipal.
O defendente limitou-se a justificar que o ajuste do saldo de Bens
Móveis da Câmara Municipal teria sido realizado de forma equivocada. Ademais, ressaltou que o Departamento de Contabilidade teria
efetuado a regularização.
Não obstante, o corpo técnico apontou outras inconsistências, em
sede de Instrução Técnica Conclusiva, a qual faço expressa alusão,
nos seguintes termos:
Registra-se que foi enviada nova Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 1752/1753), corrigindo o valor das transferências
financeiras concedidas pelo Executivo ao Instituto de Previdência
para cobertura de déficit (variação passiva) para R$14.174.496,64.
Assim como no Balanço Financeiro, a despesa orçamentária também foi alterada para R$647.591.117,82 e, conseqüentemente,
o resultado patrimonial do exercício (déficit) sofreu acréscimo de
R$159,00.
Quanto à visualização das transferências financeiras, observamos
que na consolidação foram eliminadas, corretamente, as variações
referentes à transferência do Executivo para o Legislativo no valor
de R$22.799.999,96.
Contudo, não foi utilizado o mesmo critério para os repasses previdenciários para cobertura de déficit, sendo que na coluna das variações passivas constatamos o registro de R$14.174.496,64 referente ao repasse do Executivo e, na coluna das variações ativas,
constatamos que no valor de R$6.704.160,04 relativo a “Movto.
Extras – IPS” estão incluídos os repasses recebidos pelo Instituto
no valor de R$14.298.193,76, pois este valor corresponde ao registro sintético das seguintes operações do Instituto de Previdência:
Transferências Financeiras Recebidas
Repasse Previdenciário p/ Cobertura de
Déficit pelo Ente - Exec.
Repasse Previdenciário p/ Cobertura de
Déficit pelo Ente – Leg.
(+) Reversão Provisões
(-) Provisão para Perdas em Investimentos

R$
R$

14.298.193,76
14.174.496,64

R$

123.697,12

R$
R$

405.966,28
8.000.000,00

Assim, restaram sem identificação, nas variações passivas, o valor
de R$123.697,12 referente ao repasse do Legislativo ao Instituto
de Previdência para cobertura de déficit e, desta forma, permanece a inconsistência.
Em sua sustentação oral e memorial de defesa, o defendente apre-
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senta que o valor acima referenciado representa a transferência
financeira da Câmara Municipal para o Instituto de Previdência.
Em derradeira análise, por ocasião da Manifestação Técnica de Defesa, o corpo técnico pontuou:
O gestor esclareceu que o montante de R$ 126.227,31 registrado
na conta “Regular. Saldo Câmara” corresponde a transferência do
Legislativo para o de Previdência no valor de R$ 123.697,12 e a
diferença de R$ 2.530,19 corresponde a regularização de saldo de
movimentações extra-orçamentárias.
Desta forma, foi identificado o repasse do Legislativo ao Instituto
de Previdência para cobertura de déficit, bem como foi suprida a
ausência de nota explicativa, sanando a inconsistência.
Assim, acompanho o entendimento do corpo técnico e o parecer do
Parquet de Contas para afastar o indicativo de irregularidade.
Ausência de notas explicativas referentes ao registro da rubrica “Regular. Saldo Câmara” – Infringência: art. 127, XII
da Resolução TC 182/02, alterada pela Resolução TC 217/07
e art. 85 da Lei 4.320/64.
A equipe técnica solicitou esclarecimentos acerca do registro “Regular. Saldo Câmara” no valor de R$126.227,31 nas variações passivas, independentes da execução orçamentária.
O defendente justificou que o referido lançamento, na verdade,
referir-se-ia a ajustes de lançamentos da Câmara Municipal, com
referência ao balanço do exercício anterior.
Ocorre que a informação prestada era insuficiente para identificar a
natureza dos ajustes de lançamentos efetuados. Tampouco houve
a apresentação de documentos comprobatórios acerca do alegado,
razão pelas quais as inconsistências permaneceram até a lavratura
da Instrução Técnica Conclusiva.
Não obstante, em sua sustentação oral e memorial de defesa, o
defendente registra que o presente item e o anterior estão intimamente relacionados. Nessa medida, pontua que o valor remanescente de R$ 2.530,19 representa a regularização dos saldos das
movimentações extras, pois adicionado ao montante do repasse ao
instituto de Previdência, objeto do item pretérito, no valor de R$
123.697,12, totaliza a importância de R$ 126.277,31, mencionada
no início dessa exposição.
Em derradeira análise, por ocasião da Manifestação Técnica de Defesa, o corpo técnico pontuou:
O gestor esclareceu que o montante de R$ 126.227,31 registrado
na conta “Regular. Saldo Câmara” corresponde a transferência do
Legislativo para o de Previdência no valor de R$ 123.697,12 e a
diferença de R$ 2.530,19 corresponde a regularização de saldo de
movimentações extra-orçamentárias.
Desta forma, foi identificado o repasse do Legislativo ao Instituto
de Previdência para cobertura de déficit, bem como foi suprida a
ausência de nota explicativa, sanando a inconsistência.
Assim, acompanho o entendimento do corpo técnico e o parecer do
Parquet de Contas para afastar o indicativo de irregularidade.
Não aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no valor de R$ 1.252.339,96 – Infringência: art. 212 da
Constituição da República.
A equipe técnica constatou, em análise inicial, que o Município aplicou 24,73% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, não cumprindo o preceito constitucional, conforme tabela demonstrativa a seguir:
Base de Cálculo – Receita Bruta de
R$471.436.704,98
Impostos/2008
DESCRIÇÃO APLICAÇÃO
ENSINO TOTAL
Valor mínimo a ser aplicado (alínea 14)
R$117.859,176,25
Percentual mínimo a ser aplicado
25,00%
Valor efetivamente aplicado (alínea 15—
R$116.606.836,29
alínea 24)
Percentual efetivamente aplicado
24,73%
Fonte: RTC 111/09
O defendente assentou em suas justificativas:
Da análise efetuada pela equipe de auditoria foi apurado o percentual de gasto em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de
24,73%, portanto, não atingindo o preceito constitucional faltando
o montante de R$ 1.252.339,96.
O Município no exercício de 2008, liquidou com recursos próprios na Função 361 (Ensino Fundamental) o montante de R$
114.409.814,60 e na Função 365 (Ensino Infantil) o montante de
R$ 41.503.733,34 totalizando R$ 155.857.407,42.
O total da receita que é base de cálculo para apuração do percentual mínimo na educação resultou em R$ 471.436.704,98 sendo que
25% representa R$ 117.859.176,25.
O Município repassou ao FUNDEB o montante de R$ 62.915.012,18
e recebeu de retorno R$ 100.525.223,73, tendo um ganho no referido fundo de R$ 37.610.211,55.
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Também teve um ganho com a Aplicação dos Recursos Financeiros
da Educação no montante de R$ 756.084,32.
Portanto, o valor resultante dos recursos próprios adicionado ao
ganho do Fundo mais os das aplicações financeiras totalizam R$
156.225.472,12, indicando uma diferença entre o valor efetivamente liquidado com recursos próprios de R$ 386.064,70 (R$
156.225.472,12 – R$ 155.857.407,42).
Em 31 de dezembro de 2008, as contas bancárias vinculadas ao
FUNDEB possuíam os seguintes saldos:
Banestes conta Nº 12.263-85 saldo – R$ 332,17 (DOC. 06)
Banco do Brasil conta Nº 16.304-2 saldo – R$ 3.141.229,11 (DOC.
07)
Totalizando R$ 3.141.561,28
Considerando que os restos a pagar processados da Educação no
exercício de 2008 totalizaram R$ 2.404.223,87, temos uma disponibilidade financeira para o exercício seguinte de R$ 773.337,41.
A Lei 11.494 de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em seu Art. 21, § 2º
estabelece que:
“Art. 21. OMISSIS
§ 1º OMISSIS
§ 2º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos
Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos
nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no
1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante
abertura de crédito adicional. “
O valor correspondente a 5% do montante arrecadado pelo FUNDEB é R$ 5.026.261,18, portanto ao deixar disponível um saldo
financeiro de R$ 756.084,32 para ser utilizado no 1º (primeiro)
trimestre do exercício imediatamente subseqüente conforme faculta a mencionada lei, o montante arrecadado para função Educação
para o exercício de 2008 será: R$ 156.225.472,12 – R$ 756.084,32
= R$ 155.469.387,80 considerando ainda que o valor efetivamente liquidado foi de R$ 155.857.407,42) temos um percentual de
25,06%.
A equipe técnica, ao seu turno, ao enfrentar a questão, manteve a
inconsistência, ao concluir que o município aplicou em educação, na
verdade, o montante de R$ R$116.606.836,29. Ademais, registrou
a área técnica:
O art. 212 da Constituição Federal determina que o percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendidas as transferências, deve ser aplicado anualmente no MDE. Trata-se, portanto, de
obrigação a ser cumprida dentro do exercício financeiro.
Por sua vez, conforme art. 60 do ADCT, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53/2006, os valores que compõem o
FUNDEB consistem em parte dos recursos a que se refere o art.
212 da Constituição e, assim sendo, sujeitam-se às mesmas regras
impostas por esse dispositivo, ou seja, o montante mínimo fixado
deve ter sua aplicação integralizada no exercício financeiro.
Desta forma, a faculdade conferida pelo citado art. 21, § 2º, da Lei
nº 11.494/2007, de transferir a aplicação de até 5% dos recursos
do FUNDEB para o exercício seguinte, somente pode ser considerada em harmonia com o art. 212 da Constituição caso essa parcela
não comprometa o cumprimento do limite mínimo de aplicação obrigatória.
Em ressalva ao teor da ITC nº 506/2010, o defendente repisou que
a despesa efetivamente liquidada com educação seria da ordem de
R$ 155.857.407,42 e que o montante a ser aplicado para ser atingido o percentual estabelecido na Constituição Federal de 25% seria de R$ 117.859.176,25, que representaria o referido percentual
aplicado sobre a Receita Bruta de Impostos de R$ 471.436.704,98.
Assim, concluiu o defendente, a situação seria de superávit de R$
37.998.231,17 além do montante mínimo.
Por fim, registrou o defendente que o valor total liquidado na função
Educação seria de R$ 170.246.563,32 e que o Município ainda teria
aplicado em funções atípicas da educação, como a terceirização da
merenda escolar, um montante da ordem de R$ 7.000.000,00.
Na análise dos argumentos do defendente, apresentados em ressalva ao ITC nº 506/2010, a equipe técnica consignou as seguintes conclusões, que peço vênia para citar, dada a clarividência da
análise:
a. Da conformidade dos documentos apresentados
Verificou-se que os valores constantes no “Demonstrativo da
Execução da Despesa da Secretaria de Educação – Geral” (fls.
1909/1914) conferem com o “Balancete da Despesa – Secretaria
de Educação”, este apresentado quando do encaminhamento da
Prestação de Contas Anual e utilizado para a apuração dos gastos
com educação, conforme planilhas anexadas ao Relatório Técnico
Contábil nº 111/2009.
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O “Demonstrativo da Execução da Despesa da Secretaria de Educação – Rec. Próprios – Infat/Fund” (fls. 1903/1907) não segrega
as despesas nas respectivas funções (361 e 365) e desta forma,
não há possibilidade de verificar a conformidade desta peça com o
“Balancete da Despesa – Secretaria de Educação“, peça esta encaminhada na Prestação de Contas Anual.
Entretanto, o valor total das despesas liquidadas do “Demonstrativo
da Execução da Despesa da Secretaria de Educação – Rec. Próprios
– Infat/Fund” é R$155.857.407,42 e o valor utilizado para apuração
dos gastos com educação são as despesas liquidadas nas funções
122, 361 e 365 no total de R$170.246.563,32, apresentado no “Balancete da Despesa – Secretaria de Educação”, logo o valor utilizado
pela Área Técnica foi maior que o apresentado pelo gestor como
gastos com educação.
b. Dos Restos a Pagar Processados
O gestor apresenta o valor de R$2.404.223,87 de Restos a Pagar
Processados referentes aos gastos com ensino infantil e fundamental, conforme o “Demonstrativo da Execução da Despesa Sec. Educação – Rec. Próprios – Infat/Fund”. Este relatório foi descaracterizado conforme análise apresentada na letra “a” deste item.
Na apuração dos gastos com Educação foram utilizados os valores
de Restos a Pagar Processados no valor de R$3.133.195,98, constantes do “Balancete da Despesa – Secretaria da Educação” apresentado quando do envio da Prestação de Contas Anual.
c. Dos Ganhos do FUNDEB
O jurisdicionado alega ter gastado além dos 25% de recursos próprios com educação mais R$37.610.211,55 referente aos ganhos
com o FUNDEF.
As despesas custeadas com ganhos do FUNDEB não são computadas no cálculo do limite constitucional, visto que estes recursos
não pertencem à base de cálculo, não se constituindo em receitas
próprias utilizadas com a Educação.
d. Dos Saldos Financeiros
Na defesa o gestor afirma que o saldo financeiro de recursos próprios vinculados à educação é de R$3.141.229,11, valor este confirmado com os extratos bancários enviados na Prestação de Contas
Anual e suficiente para a cobertura dos Restos a Pagar Processados.
A alegação é procedente visto que o total dos Restos a Pagar Processados é de R$3.133.195,98, conforme letra “b” deste item.
e. Dos gastos com Merenda Escolar
O gestor afirma que os gastos com a terceirização da merenda
escolar foram custeados com recursos próprios contabilizados em
funções atípicas da educação.
Tal afirmação não procede, visto que os gastos com a terceirização
de merenda escolar foram contabilizados nas funções 361 e 365,
estas típicas da educação, conforme demonstrado no “Balancete da
Despesa – Secretaria de Educação” (fls. 1351/1391).
Diante deste fato, foram excluídos dos gastos com educação, os
valores referentes à merenda escolar no valor de R$7.176.750,12,
conforme já demonstrado no item 2.9 da Instrução Técnica Conclusiva nº 111/2009.
Diante dos fatos acima relatados, verificou-se não haver alteração na composição das planilhas utilizadas para a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e que
o Município aplicou a 24,73% das receitas de impostos em
manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de R$
1.252.339,96, não cumprindo, portanto, o preceito constitucional.
Em sua sustentação oral e memorial de defesa, o defendente aduz
que foram realizadas despesas da ordem de R$ 814.592,43 com
merendeiras, por determinação judicial, e que tais despesas devem ser computadas para a comprovação de aplicação na educação. Ademais, pontua que teria sido aplicada a importância de R$
533.901,58 no primeiro trimestre de 2009, com o permissivo do
art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007. Conclui, ao final, que o cômputo de referidas despesas atingiriam o percentual de 25,03% como
despesa total com educação naquele exercício.
Em derradeira análise, por ocasião da Manifestação Técnica de Defesa, o corpo técnico assentou:
Quanto ao argumento relativo às sentenças judiciais trabalhistas
pagas às merendeiras, no valor de R$ 814.592,43, trazido pela defesa para ser incluído nas despesas com Educação, temos que tais
valores referem-se ao recolhimento em juízo, em atendimento ao
Mandado de Cumprimento (fls. 2701), no qual foi determinado bloqueio dos pagamentos realizados pelo Município à empresa Verdurama Comércio Atacadista Ltda.
Sendo assim, embora recolhidos à Caixa Econômica Federal (Agência 3993) com recursos próprios do Município, este montante restou descontado dos valores devidos à contratada, no valor de R$
474.586,21, recolhidos até 31/08/08, e de R$ 52.413,25 men-
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sais, recolhidos a partir desta data (01/09/08), que somam os R$
814.592,43, conforme demonstrativo anexado às fls. 2711 a 2717.
Contudo, não prospera o argumento colacionado pela defesa de que
o montante referente à Reclamação Trabalhista deve entrar no cômputo para efeito de Gastos com Educação do exercício sob exame,
uma vez que estava incluído nos valores das folhas de pagamento
das merendeiras, cujo pagamento pelo Município ocorreu em juízo,
consoante bloqueio determinado pela Justiça, e já foi considerado
na apuração inicialmente realizada, quando foi computada a mãode-obra das merendeiras (R$ 3.678.049,58) através das referidas
folhas de pagamento, independentemente do registro contábil.
Quanto à inclusão de R$ 533.901,58 no cômputo de gastos com
Educação de 2008, com base no permissivo legal disposto no art.
21, § 2º, da Lei 12.494/07, temos que dispositivo refere-se à limite
distinto dos 25% das receitas de impostos e transferências a serem
anualmente aplicados pelos municípios na manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no art. 212 da Constituição Federal,
pelo qual o presente gestor foi apontado por tê-lo descumprido.
Ressalta-se que a mencionada lei prevê o emprego/aplicação de
até 5% dos recursos do FUNDEB no primeiro trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, utilizável mediante abertura de crédito adicional, tendo por fonte de recursos o superávit financeiro do
FUNDEB do exercício anterior.
Entretanto, tal faculdade, prevista no dispositivo legal acima mencionado, referente à aplicação dos recursos do FUNDEB, não exime
o município de aplicar anualmente o mínimo constitucionalmente
determinado de 25%, que se traduzem em despesas empenhadas,
liquidadas e pagas no exercício, ou, àquelas liquidadas e não pagas,
mas com respaldo financeiro para seu pagamento, conforme previsão contida no art. 19 da Resolução do TC 195/04.
Ademais, verifica-se, ainda, pelo exame dos documentos trazidos
aos autos e conforme afirmativa do próprio jurisdicionado, que as
despesas em questão, não se enquadram na faculdade prevista na
Lei 12.494/07, pois foram empenhadas no exercício de 2008 e liquidadas e pagas no primeiro trimestre de 2009, sendo, assim,
constituem-se restos a pagar não processados e, portanto, de acordo com art. 19 da Resolução 195/2004, não são considerados na
apuração dos gastos com educação.
Ante todo o exposto, mantém-se a irregularidade.
Ora, no caso sob exame, observa-se que os pagamentos realizados
por força de decisão judicial, relativos aos serviços de merenda, já
haviam sido devidamente contabilizados pelo corpo técnico deste
Sodalício por ocasião do exame da folha de pagamento das merendeiras e, como tal, não podem tais valores ser considerados em
duplicidade.
No tocante à aplicação, no caso, do permissivo constante do art.
21, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, também não assiste razão ao defendente. O referido dispositivo legal dispõe, in verbis:
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em
que lhes forem creditados, em ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
§ 1o Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios
indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos
de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art.
211 da Constituição Federal.
§ 2o Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta
dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União
recebidos nos termos do § 1o do art. 6o desta Lei, poderão
ser utilizados no 1o (primeiro) trimestre do exercício imediatamente
subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Com efeito, o permissivo legal refere-se à hipótese em que até
5% dos recursos do fundo da educação, recebidos em determinado exercício financeiro e, dessa forma, devidamente contabilizados
naquele mesmo exercício, sejam utilizados no primeiro trimestre do
exercício seguinte, através da abertura de crédito adicional.
Em outros termos, à luz do caso concreto, até o limite de 5% dos
recursos do fundo educacional relativo ao exercício de 2008 do ente
poderia ser pago no exercício de 2009, desde que se tratasse de
restos a pagar processados, isto é, empenhados e liquidados ainda
no exercício de 2008, embora pagos em 2009. Essa não é, todavia,
a situação posta nos autos.
O defendente não apresenta elementos suficientes que possam
caracterizar a mencionada despesa de R$ 533.901,58, realizada
no primeiro trimestre de 2009, como derivada de crédito adicional
aberto com supedâneo no art. 21, § 2º, da Lei nº 11.494/07, que
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pertencesse ao exercício de 2008 e ainda não tivesse sido contabilizada por este Tribunal no exame das contas daquele exercício.
Assim, em que pese a argumentação do defendente, restou cabalmente demonstrado que a Prefeitura Municipal de Serra aplicou
apenas 24,73% das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que constituiria violação ao art. 212 da
Constituição da República.
Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregulares de natureza contábil, especificamente no tocante à
não aplicação mínima em determinada atividade estatal, desde que
ausentes as ocorrências capituladas no art. 59, inciso III, da Lei
Complementar nº 32/93, verbis:
Art. 59 As contas serão julgadas:
III - IRREGULARES, quando comprovada qualquer das seguintes
ocorrências:
a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo,
ímprobo ou antieconômico, e
c) desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
Com efeito, o dispositivo legal acima citado é aplicável, originariamente, no tocante ao julgamento de contas. O caso em exame refere-se à emissão de parecer prévio, ocasião em que este Tribunal
recomenda ao Poder Legislativo local a aprovação ou a rejeição das
contas do exercício financeiro de determinado ente. Não há, como
cediço, temperamento no ordenamento jurídico atual para contemplar as inconsistências mínimas, sem adotar decisão mais gravosa,
de modo que, por exemplo, pequenas irregularidades pudessem
ensejar a emissão de parecer prévio com ressalvas, na linha, aliás,
já adotada por inúmeros Tribunais de Contas de outros estadosmembros da Federação.
Pois bem. Nessa linha, em dadas situações em que as irregularidades remanescentes não se amoldam à tipologia do art. 59 da Lei
Complementar nº 32/93 – utilizado por analogia para os processos
de prestação de contas anual de titulares do Poder Executivo, no
qual compete a esta Corte a prolação de parecer prévio – o Plenário
tem admitido a aplicação do princípio da insignificância, de modo a
relevar a irregularidade existente, desde que inexpressiva no cotejo
dos demais elementos dos autos.
Cito, outrossim, o Parecer Prévio nº 67/2010, com a recomendação de aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008,
referente à Prefeitura Municipal de Pedro Canário, exercício 2003,
que reformou decisão anterior pela rejeição das contas, sob o fundamento da não caracterização das situações elencadas no art. 59
da Lei Complementar nº 32/93.
No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante
acerca da temática em discussão, estabelecido no processo TC nº
1873/2006, referente à Prestação de Contas Anual, exercício 2005,
do Estado do Espírito Santo, em que o eminente Conselheiro Mário
Moreira consignou em seu voto:
“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou
nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando num
percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como relevada a
irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”.
Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator
relevou a irregularidade referente à não aplicação mínima do percentual de 12% nas ações e serviços públicos de saúde, consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 pela aprovação das contas
do Governo do Estado.
No caso em exame, a Prefeitura Municipal da Serra aplicou, efetivamente, 24,73% das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que significa um percentual a menor
da ordem de 0,27%. Registro, ademais, que o exercício financeiro
de 2008 foi marcado por relativa instabilidade no cenário macroeconômico, com reflexos diretos na estabilidade dos orçamentos
públicos.
Ainda levo em consideração que a Administração do Município de
Serra nos exercícios de 2005 a 2007, aplicou o percentual constitucionalmente exigido conforme abaixo relacionado:
Processo TC 3515/2006 – ITI nº 14/90 (fls. 203/211) – Item 02
– Gastos com Ensino: “Embora não tenha influenciado negativamente no dispêndio total do ensino, uma vez que o percentual foi
acima de 25% das receitas resultados dos impostos, os quais foram
apontados pela inspeção, devem ser excluídas desse programa por
ausência de finalidade...”;
Processo TC 2736/2007 – Percentual aplicado 26.30%;
Processo TC 2091/2008 – Percentual 25,85%.
Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das receitas de impostos na educação, considero o percentual
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faltante como ínfimo, quando realizado o cotejo com os demais elementos dos autos, a ponto de não justificar a gravosa decisão pela
rejeição das contas. Logo, relevo a referida irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
referente ao exercício de 2008, formalizada conforme disposições
do art. 127 e incisos do Regimento Interno desta Corte de Contas
e considerando ainda o que preceitua a legislação pertinente sob
o aspecto técnico-contábil, verifico que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em seus aspectos relevantes,
a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, com
exceção da inobservância ao art. 212 da Constituição da República,
que determina a aplicação compulsória de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que
o município aplicou, efetivamente, apenas 24,73%, que representa
R$116.606.836,29 deixando, assim, de aplicar o montante de R$
1.252.339,96 no exercício de 2008. Todavia, considerando o ínfimo
percentual de apenas 0,27% para o atingimento do patamar mínimo de aplicação na educação, em cotejo com os demais elementos
constantes dos autos, a ausência de quaisquer das ocorrências do
art. 59, inciso III, da Lei Complementar nº 32/93 e na linha de
precedentes já adotados por esta Corte de Contas, relevo a referida
irregularidade.
Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo
técnico e do parecer do Ministério Público Especial de Contas, em
parecer da lavra do Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO
pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Serra, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, a ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal, nos termos da Constituição da
República, com a ressalva referente à não aplicação do percentual
mínimo de 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
Ato contínuo, com o fito de aperfeiçoar a gestão pública do município, a partir das inconsistências e impropriedades verificadas na
presente prestação de contas, VOTO pela expedição das seguintes
DETERMINAÇÕES ao atual gestor caso as mesmas já não tenham
sido adotadas nas Administrações subsequentes ao exercício de
2008:
a) que nas próximas prestações de contas apresente a declaração de realização do inventário anual dos bens em almoxarifado de
acordo com as normas vigentes;
b) que nas próximas prestações de contas, ao efetuar a consolidação das demonstrações contábeis, elimine as operações intragovernamentais e observe as características qualitativas das demonstrações contábeis, em respeito aos princípios e às normas
contábeis;
c) que promova a instauração de procedimento administrativo-disciplinar para apurar eventual responsabilidade funcional dos servidores responsáveis pela guarda dos bens subtraídos do acervo
patrimonial do município, no valor de R$ 46.070,00, baixados em
decorrências de furtos e roubos devidamente registrados junto à
Polícia Judiciária, para total esclarecimento dos fatos, conforme levantamento contido no item 1.5.4 do Relatório Técnico Contábil nº
111/2009, constante dos autos;
d) que implante mecanismo de controle mensal de acompanhamento e gerenciamento das receitas e despesas das ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a evitar intercorrências que inviabilizem o cumprimento do art. 212 da Constituição
Federal.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1959/2009,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão 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. Emitir Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Serra a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Serra, referente ao exercício de 2008, sob
a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, então
Prefeito Municipal;
2. Determinar ao atual Prefeito, caso as necessárias medidas já
não tenham sido adotadas nas Administrações subsequentes ao
exercício de 2008, que:
2.1. Nas próximas prestações de contas apresente a declaração de
realização do inventário anual dos bens em almoxarifado de acordo
com as normas vigentes;
2.2. Nas próximas prestações de contas, ao efetuar a consolidação
das demonstrações contábeis, elimine as operações intra-governa-
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mentais e observe as características qualitativas das demonstrações contábeis, em respeito aos princípios e às normas contábeis;
2.3. Promova a instauração de procedimento administrativo-disciplinar para apurar eventual responsabilidade funcional dos servidores responsáveis pela guarda dos bens subtraídos do acervo
patrimonial do município, no valor de R$ 46.070,00, baixados em
decorrências de furtos e roubos devidamente registrados junto à
Polícia Judiciária, para total esclarecimento dos fatos, conforme levantamento contido no item 1.5.4 do Relatório Técnico Contábil nº
111/2009, constante dos autos;
2.4. Implante mecanismo de controle mensal de acompanhamento
e gerenciamento das receitas e despesas das ações de manutenção
e desenvolvimento do ensino, de modo a evitar intercorrências que
inviabilizem o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal.
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator, Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, 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, 04 de agosto de 2015
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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-075/2015 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7052/2011 (APENSOS: TC-2886/2010 E TC7364/2011)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - EDSON SOARES BENFICA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2009 PREFEITO: EDSON SOARES BENFICA - CONTAS IRREGULARES - PARECER PELA REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS - CONHECER
- NEGAR PROVIMENTO - MANTER PARECER PRÉVIO TC031/2011 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério
Público de Contas, inconformado com o teor do Parecer Prévio
TC 031/2011, elaborado nos autos do Processo TC nº 2886/2010,
às fls. 2343/2347, que trata da Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício de 2009 sob a
responsabilidade do Sr. Edson Soares Benfica.
Na ocasião, o Parecer prévio elaborado recomendou a rejeição das
contas em razão das seguintes irregularidades:
Divergência na composição patrimonial da conta Valores/Almoxarifado – infringência ao artigo 85 da Lei nº ,
4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Bens Imóveis –
Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Depósitos – Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Restos a Pagar Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Divergência na composição patrimonial da conta Dívida Fundada Infringência ao artigo 85 da Lei nº4.320/64;
Demonstrativo da Dívida Fundada (ANEXO 16) não confere com os
valores dos anexos 14 e 15;
Descumprimento do limite legal de despesa com Pessoal do Poder
Executivo- Infringência aos artigos 20, inciso III, alínea “b” e 22,
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parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00;
Descumprimento do limite legal de Despesa com Pessoal Consolidada – Infringência aos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº
101/00 e ao artigo 169, §3º da Constituição Federal.
Além disso, houve recomendação ao gestor para que adote as medidas sanatórias visando à adequação das despesas com gasto de
pessoal em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sob
pena de aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso IV da Lei
n. 10.028/2000.
Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público de Contas
que em razão das irregularidades constantes dos itens 1.7 e 1.8
(descumprimento dos limites com despesa de pessoal) e da não
adoção de medidas para redução do montante de despesas, a aplicação de multa seria imperativa por parte do Tribunal de Contas.
Assim, sustenta a incidência obrigatória de multa no caso em exame, requerendo a reforma do parecer prévio exclusivamente para
que seja aplicada ao responsável a multa prevista no art. 5º, §1º,
da Lei nº 10.028/00.
Por meio da Decisão TC 6723/2011 foi determinada a notificação do
Sr. Edson Soares Benfica para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo de 30 (trinta) dias. Às fls. 16 consta Aviso de Recebimento referente ao Termo de Notificação 1332/2011, assinado pela
Srª Poliana Mello, servidora autorizada a receber correspondências,
conforme autorização acostada às fls. 15 dos autos.
No entanto, segundo consta do despacho do Núcleo de Documentos de fls. 18, nenhuma documentação foi enviada pelo Sr. Edson
Soares Benfica.
Instada a se manifestar, a 8ª CT, através de ITR nº 69/2012 de
fls. 21/26, apesar de reconhecer a incidência da multa no caso de
descumprimento dos limites de gastos com pessoal, argumenta que
no âmbito da Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal,
a competência do Tribunal de Contas está adstrita à emissão de
Parecer Prévio, peça meramente opinativa, nos termos delineados
no artigo 71, II da Constituição estadual, já que o julgamento das
contas é competência do Poder Legislativo.
Ao final, conclui a área técnica pelo CONHECIMENTO do recurso
mas pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra os termos do Parecer Prévio TC 031/2011, devendo a multa prevista no
§1º do art. 5º da Lei n. 10.028/2000 ser aplicada por meio de procedimento específico.
É o relatório.
VOTO
TC N° 7052/2011
Conforme se depreende do relatório em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público de Contas que em razão das irregularidades constantes dos itens 1.7 e 1.8 (descumprimento dos limites
com despesa de pessoal) e da não adoção de medidas para redução
do montante de despesas, a aplicação de multa seria imperativa
por parte do Tribunal de Contas. Assim, sustenta a incidência obrigatória de multa no caso em exame, requerendo a reforma do parecer prévio exclusivamente para que seja aplicada ao responsável
a multa prevista no art. 5º, §1º, da Lei nº 10.028/00, que assim
estabelece:
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições
estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha
as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa
total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do
limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de
trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe
der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada
e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de
direito público envolvida.
No entanto, em alinhamento com o entendimento esposado pela
área técnica, forçoso reconhecer que em sede de Parecer Prévio
não há que se falar em aplicação de penalidades.
Com efeito, por expressa disposição constitucional, ao Tribunal de
Contas somente compete a emissão de Parecer Prévio sobre as
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contas a serem prestadas pelos Chefes do Executivo Municipal,
nos termos do art. 31 da Constituição Federal:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com
o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal.
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame
e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de
Contas Municipais.
E, no exercício dessa competência, não há espaço para a aplicação
de sanções em sede de parecer prévio, segundo se extrai das próprias normas do Regimento Interno do TCEES:
Art. 132. A emissão do parecer prévio sobre as contas dos
governos estadual ou municipal poderá ser:
I – pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada de
forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis,
a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais
e legais;
II – pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar
caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais
determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal;
III – pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
Como se observa, em nenhum dispositivo foi prevista a aplicação
de penalidades, mas apenas a emissão de parecer pela aprovação,
aprovação com ressalva ou rejeição das contas.
No mesmo sentido é a orientação do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, que em seu sítio eletrônico, no campo “perguntas frequentes”, fez constar:
15) A Câmara Municipal pode aprovar as contas anuais do
prefeito depois se serem rejeitadas pelo Tribunal de Contas?
A matéria questionada é de cunho constitucional, tratada no artigo
31, da Constituição da República, in verbis:
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal.
§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame
e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.
§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de
Contas Municipais.
“O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas é opinativo,
ficando a cargo do Poder Legislativo municipal o julgamento das
contas do Executivo, o qual é de caráter político.
Portanto, o parecer prévio do TC pode deixar de prevalecer, se a
Câmara assim o decidir, desde que obedeça aos preceitos legais.
O Regimento Interno trata do parecer prévio emitido na prestação
de contas anuais do Chefe do Executivo nos artigos 228 e 235 a
240.
Os documentos relativos ao julgamento da Câmara são enviados
ao TC e sua análise é de competência do Ministério Público, conforme artigo 239 do Regimento Interno.
Em sede de parecer prévio, o Tribunal de Contas não pode
aplicar multa ou qualquer penalidade ao Chefe do Executivo. As penalidades somente são aplicáveis em processos
de julgamento de ordenamento de despesas, decorrentes
da fiscalização exercida em auditorias ou inspeções. No en-

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

Página 25
tanto, a emissão do parecer prévio não impede os procedimentos de fiscalização, sendo até mesmo utilizado como
subsídio para o exercício do controle externo.
No caso de o Poder Legislativo municipal acompanhar o parecer
pela rejeição das contas, o prefeito poderá tornar-se inelegível,
matéria de competência do TRE.
Mas, se não acompanhar, com quórum qualificado, as contas são
aprovadas.
Dessa forma, considerando a natureza opinativa do parecer prévio
e a necessidade de eventual aplicação de penalidades, deveriam
ser constituídos autos apartados para o processamento das mesmas, nos termos do art. 134 do RITCEES, que assim prescreve:
Art. 134. Verificada, no exame das contas anuais de governo, irregularidade decorrente de atos de gestão sujeitos ao julgamento
do Tribunal, será determinada a formação de processo apartado,
com o objetivo de:
(...)
III – aplicar multas por infrações à norma legal ou regulamentar
de natureza orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e
fiscal, se for o caso.
Contudo, conforme verificado pelo Ministério Público de Contas,
por meio da manifestação de fls. 38/40, os presentes autos permaneceram inertes no período de 01/06/12 a 15/06/14, sem qualquer impulso processual. Desta forma, destaca o douto Procurador
de Contas, Doutor Luciano Vieira, que este período somado ao
tempo em que transcorreu a instrução processual é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto
às irregularidades constantes nos itens 1.7 e 1.8, haja vista que
transcorreram mais de 05 (cinco) anos do evento (2009), o que
justifica a impossibilidade da penalidade de multa em processo de
fiscalização específico.
Diante disso, não vislumbro razões que justifiquem a reforma do
Parecer Prévio em comento, mantenho o meu entendimento constante no Voto proferido na análise das contas em exame, ocasião
em que fundamentei a não aplicação da referida multa em razão
de não haver precedentes dessa Corte nesse sentido, entendendo
medida suficiente a expedição de recomendação ao gestor.
Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
vez que divirjo somente quanto aos fundamentos, VOTO, pelo
CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7052/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão Plenária realizada no dia vinte e
cinco de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, conhecer o
presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, na íntegra, os termos do Parecer Prévio
TC-031/2011, arquivando-se os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de apreciação os Senhores Conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no
exercício da Presidência, José Antônio Almeida Pimentel, Relator,
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges e 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, 25 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 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
www.tce.es.gov.br
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-1182/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-9888/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2014.
RESPONSÁVEL - PEDRO COSTA FILHO
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2014 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento do Relatório
de Gestão Fiscal, referente ao 2° quadrimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do senhor
Pedro Costa Filho.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI - 1584/2014 (fls.1-3), opinando pela Citação do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
1917/2014 (fl.7/8), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para o
envio dos dados faltantes - Termo de Citação Nº 2184/2014 (fls.09).
Em atendimento ao Termo de Citação, o gestor encaminhou a documentação protocolizada neste Tribunal sob o n° 53071/2015-1,
(fls 16-18), e os autos encaminhados para análise e manifestação.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No
171/2015, (fls. 23-25), a Auditora de Controle Externo- Silvia
de Cassia Ribeiro Leitão, constatou que os dados alusivos ao 2°
quadrimestre de 2014, foram encaminhados, atendendo assim ao
Termo de Citação acima referido. Por via de consequência, propôs o
arquivamento do Processo TC 9888/2014.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC,
(fls.30), da lavra do Ilustre Procurador de Contas – 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 171/2015 e no Parecer do Ministério Público de Contas PPJC, (fls.30).
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-9888/2014,
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
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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-1185/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1652/2006
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - FORNECEDORA COLATINENSE DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
RESPONSÁVEIS - ASTERVAL ANTÔNIO ALTOÉ, RUI FRANCISCO
RACHEL, EDIGAR CASAGRANDE, JOSIANE GIUBERTI FIORIN, MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA E ELOILSON CAETANO SABADINE
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOVERNADOR LINDENBERG - IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
1 Relatório
Trata o presente processo de denúncia formulada pela empresa
Fornecedora Colatinense de Materiais de Construção Ltda. em face
da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, por considerar
irregular o procedimento adota pela CPL no processo da Tomada de
Preços nº 001/2006.
Em 02/03/2007, os autos foram encaminhados à 9ª SCE, que solicitou à Prefeitura de Governador Lindenberg cópia do inteiro teor
do Edital da Tomada de Preços nº 001/2006 (Of. GPTC 157/2007,
fls. 91).
Analisando a documentação acostada aos autos pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg (fls. 95/584), a 9ª SCE elaborou
a MTP 7/2007 (fls. 585), sugerindo a elaboração de instrução técnica inicial.
Elaborada a ITI 397/2007, foram apontadas duas possíveis irregularidades cometidas pela comissão permanente de licitação em
solidariedade com o assessor jurídico e o prefeito municipal (fls.
587-610).
A Decisão Preliminar TC 0484/2018 (fl. 637) determinou a citação dos responsáveis (Termos de Citação 233, 234, 235, 236, 237
e 238/2008), conforme sugestão constante da Instrução Técnica
Inicial ITI 397/2007 (fls. 587 a 610). O Aviso de recebimento da
citação foi juntado aos autos em 19/08/2008.
Tempestivamente, os citados apresentaram defesa, trazida aos autos às fls. 652 a 663, 664 a 675, 676 a 689, 690 a 702, 703 a 716
e 717 a 728.
Na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que exarou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1854/2015 (fls. 733-743), opinando pela improcedência da denúncia.
O Ministério Público de Contas, em manifestação exarada pelo Procurador Luciano Vieira, também considerou improcedente a denúncia (fls. 746).
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 (Instrução Técnica Conclusiva ITC 1854/2015) e do Ministério Público
de Contas, nos seguintes termos:
- ITC 1854/2015 –
“(...)
3 – DAS IRREGULARIDADES DA TOMADA DE PREÇOS
01/2006 APONTADAS NA ITI 397/2007
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3.1 - NÃO ABERTURA DOS ENVELOPES APRESENTADOS POR LICITANTE ÚNICO NA DATA CONSIGNADA NO EDITAL DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 01/2006, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
3.2 - ADMISSÃO INTEMPESTIVA DE NOVAS EMPRESAS À PARTICIPAÇÃO NA REFERIDA LICITAÇÃO
→ Infringência ao artigo 41, caput, da Lei 8.666/93.
(...)
Segundo a instrução técnica inicial, a Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, durante o
andamento da Tomada de Preços nº 01/2006, considerando o comparecimento de apena um participante interessado, decidiu pela
não abertura dos envelopes de proposta e habilitação da licitante
presente à sessão. Na sequência, a Comissão juntou ao processo
da Tomada de Preços os envelopes fechados e republicou prazo
para abertura e julgamento da licitação, conforme fls. 177 dos autos. Após a reabertura do prazo para a apresentação de propostas,
compareceram à sessão as empresas Agricol Comércio e Representações Ltda., Pranfig – Indústria e Comércio Ltda., Santorino Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda. e Fiorin Madeiras
Ltda.
Porém, segundo a instrução técnica inicial, apresentando-se um licitante que atendesse os requisitos estabelecidos para participar
da Tomada de Preços, deveria a Comissão seguir a regra que ela
própria estabelecera no preâmbulo do edital:
“O recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”
dar-se-á no protocolo da Prefeitura, endereço acima, até às 12:00
horas do dia 09 de fevereiro de 2006, iniciando-se abertura do envelope “Habilitação” às 13:00 horas...”
JUSTIFICATIVA APRESENTADA
Segundo a defesa apresentada, com relação ao adiamento do início da sessão de julgamento da Tomada de Preços nº 01/2006,
“quando a comissão de licitação decidiu pela prorrogação do prazo
de abertura, com o intuito de conseguir maior economia para o
município, preservando o caráter competitivo do certame, o fez defendendo com certeza o interesse público”.
Quanto à participação da denunciante Fornecedora Colatinense Materiais de Construção Ltda. na Tomada de Preços nº 01/2006, a
defesa alegou, ainda, que:
(...) além da empresa denunciante não ter apresentado recurso
contra a decisão da Comissão de Licitação, que prorrogou a data de
abertura da Tomada de Preços nº 01/2006, maldosamente omitiu
que retirou seus envelopes “Habilitação” e “Proposta de Preços”
do processo licitatório, deixando a entender a essa Egrégia Corte
de Contas de que teria participado do certame, depois de prorrogado, com a mesma habilitação e propostas anteriormente protocoladas. Ocorre, que (...) a denunciante retirou seus envelopes,
caracterizando-se aí a morte da denúncia no próprio nascedouro,
pois participou das novas fases do certame licitatório em igualdade
de condições com os outros concorrentes, a tudo acordando, tendo
ainda apresentado termo de renúncia do prazo recursal da última
fase processual juntamente com as demais empresas.
ANÁLISE
De acordo com a instrução técnica inicial, a CPL infringiu o artigo
41 da Lei nº 8.666/93 quando deixou de observar o dispositivo do
edital que estabelecia data e horário para a abertura do certame,
prejudicando o participante que compareceu à sessão previamente
marcada.
Entretanto, conforme consta dos autos, fl. 175, o Presidente da
Comissão Sr. Rui Francisco Rachel, comunicou ao licitante presente
que decidiu por não realizar a abertura dos envelopes “Habilitação”
e “Proposta de Preços” decorrente do fato de que somente uma
empresa protocolou envelopes para participar da audiência, declarando que será marcada uma nova data para abertura e julgamento
da presente licitação, visando a vantagem competitiva e a economicidade para o município.
Segundo interpretação de Ronny Charles sobre a aplicação do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, em situações excepcionais, questões procedimentais que não atentem contra a isonomia entre os licitantes
podem ser prescindidas em favor da busca de uma proposta mais
vantajosa para o poder Público. Declara ainda que:
Embora a determinação legal imponha à Administração o cumprimento das normas e condições previstas no edital, devemos relembrar que o formalismo não é uma finalidade em si própria, mas
um instrumento utilizado na busca do interesse público, o qual, na
licitação, orienta-se pela busca da melhor proposta para a Administração, resguardando o respeito a isonomia entre os interessados
(Binômio: Vantagem e Isonomia)
Assim, verifica-se que o adiamento da abertura dos envelopes pela
CPL não ofende o participante presente, apenas amplia a possibi-
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lidade de uma contratação mais vantajosa para a administração.
Na sequência dos autos, verifica-se a publicação regular de reabertura de prazo para a abertura e julgamento da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2006, marcada para 03 de
março de 2006, às treze horas (fls. 177/179).
Realizada a audiência, algumas das empresas participantes foram
inabilitadas pela CPL, o que gerou interposição de recurso.
Em 24 de março de 2006, a audiência foi reaberta, declarando vencedoras do certame as empresas Fornecedora Colatinense de Materiais de Construção Ltda., totalizando seus itens vencedores em R$
14.593,80, Fiorin Madeiras Ltda., totalizando seus itens vencedores
em R$ 15.433,50, Pranfig – Industria e Comércio Ltda., totalizando seus itens vencedores em R$ 4.196,00 e Santorino Industria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda., totalizando seus itens
vencedores em R$ 86.773,20.
Ante o exposto, verifica-se que a decisão tomada pela CPL apenas
visou proteger o princípio da proposta mais vantajosa pela administração, não tendo qualquer dos direitos do licitante, ora denunciante, sido inobservados.
Nesses termos, somos pela regularidade do processo licitatório
- Tomada de Preços 001/2006 - da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg.
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto, e com base no inciso I do artigo 95 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida
a IMPROCEDÊCIA da presente denúncia, tendo em vista a não
constatação de irregularidades.
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, inciso IV, da
Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. Acolher as razões de justificativa de Asterval Antônio Altoé,
Rui Francisco Rachel, Edigar Casagrande, Josiane Giuberti Fiorin,
Maria Cristina Pina Oliveira e Eloilson Caetano Sabadine pelos atos
denunciados. (...)”
4.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA a empresa Fornecedora Colatinense de Materiais de Construção Ltda. do teor
da decisão final a ser proferida.
Respeitosamente,
Em 15 de março de 2015.
Leila Maria de Oliveira Sokoloski
Auditora de Controle Externo
Matrícula 203.146
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, com fulcro no art.
3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008, à guisa dos argumentos
fáticos e jurídicos contidos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1854/2015, manifesta-se pela IMPROCEDÊNCIA da denúncia,
nos termos do art. 95, I, da LC n. 621/12.
Vitória, 30 de março 2015.
LUCIANO VIEIRA
PROCURADOR
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1854/2015, e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente denúncia e consequente arquivamento, com base no inciso I do art. 95 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e 207, inc. III da Resolução TC nº 261/2013,
tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1652/2006,
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, considerar improcedente a presente denúncia, tendo em vista a ausência
de indícios de irregularidades, arquivando-se os presentes autos
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para 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 em exercício
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 26 de outubro de 2015
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-1062/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5068/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - LAUDELINO GRUNEWALD
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRA FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 1º bimestre do exercício de 2015 da Câmara Municipal de Itarana.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 378/2015 (fls.
14), a área técnica verificou que a Câmara de Itarana apresentou o
arquivo da Prestação de Contas Bimestral referente ao 1º bimestre
do exercício de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luis 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-5068/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira 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-1063/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2780/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - LUCIANO DOS SANTOS REZENDE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRA FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2014 da
Prefeitura Municipal de Vitória.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 350/2015 (fls.
19), a área técnica verificou que o Município de Vitória apresentou o
arquivo da Prestação de Contas Bimestral referente ao 6º bimestre
e meses 13 e 14 do exercício de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Minis-
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tério 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-2780/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira 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-1064/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3958/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ GERALDO GUIDONI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E MESES 13 E 14 DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRA FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2014 da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 339/2015
(fls.14), a 5ª Secretaria de Controle Externo verificou que os dados
referentes ao 6º Bimestre e meses 13 e 14 de 2014 foram encaminhados e homologados, tendo cumprido o Termo de Notificação
n° 843/2015, 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-3958/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e a Conselheira 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
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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-1096/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2462/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS BARBIERI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de São Domingos do Norte, sob responsabilidade do Senhor Luiz Carlos Barbieri, referente ao exercício de
2013.
A documentação foi examinada pela 5ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 334/2014
(fls. 10/21), e com base nas peças e demonstrativos contábeis do
órgão, a área técnica sugeriu a regularidade das contas apresentadas pelo gestor da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 7438/2014, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 77/78), opinou pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação ao responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 334/2014
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar REGULARES as contas do senhor Luiz Carlos Barbieri – Presidente da
Câmara, frente à Câmara Municipal de São Domingos do Norte, 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.
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 da Câmara Municipal de São
Domingos do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos
Barbieri, relativas ao exercício de 2013, nos termos do inciso I
do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2462/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, julgar
regulares as contas da Câmara Municipal de São Domingos do
Norte, relativas ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr.
Luiz Carlos Barbieri, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
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Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Presidente em exercício, 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 em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em exercício
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-1097/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2470/2014
JURISDICIONADO - RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL - SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA EGITO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da RTV
ES – Rádio e Televisão Espírito Santo, sob responsabilidade do Sr.
Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, referente ao exercício de 2013.
A documentação foi examinada pela 2ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 172/2015
(fls. 65/79), recomendando que sejam consideradas REGULARES
as contas prestadas pelo Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira Egito,
referentes ao exercício financeiro de 2013.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2840/2015, o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 81/82), opinou pela regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação ao responsável, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC 172/2015
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 Sérgio Ricardo de Oliveira Egito – Diretor-Presidente, frente à Rádio e Televisão Espírito Santo – RTV-ES,
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.
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 da RTV ES – Rádio e Televisão
Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Ricardo de
Oliveira Egito, 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.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2470/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
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Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e nove de julho de dois mil e quinze, à unanimidade, julgar regulares as contas da Rádio e Televisão do Espírito Santo, relativas
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Ricardo
de Oliveira Egito, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Presidente em exercício, 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 em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em exercício
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-1098/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5708/2015
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 CHAMON:
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° 380/2015 (fls.
15), a área técnica verificou que o Município de Rio Novo do Sul
apresentou a Prestação de Contas Anual 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 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-5708/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, 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 julgamento o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Presidente em exercício, 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 em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em exercício
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
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Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-1099/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4924/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 1º BIMESTRE DE
2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMON:
Trata-se de processo de omissão dos dados relativo ao Relatório
Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre do
exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 373/2015 (fls.
15), a área técnica verificou que o Município de Boa Esperança
apresentou o arquivo referente ao Relatório de Execução Orçamentária 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. 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-4924/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, 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 julgamento o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Presidente em exercício, 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 em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em exercício
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-1100/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4925/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - MIGUEL LOURENÇO DA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 1º BIMESTRE DE
2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMON:
Trata-se de processo de omissão dos dados relativo ao Relatório
Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre do
exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 372/2015 (fls.
14), a área técnica verificou que o Município de Divino de São Lourenço apresentou o arquivo referente ao Relatório de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
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Público Especial de Contas através do Em. Procurador Luis 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-4925/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, 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, Presidente em exercício, 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 em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de julho de 2015.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente em exercício
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-1187/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8005/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - ROSIMARY DA PENHA GASPARONI COMPER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º 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 3º bimestre de 2014 do Fundo Municipal de Saúde
de São Domingos do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 405/2015 (fls.
21), a área técnica verificou que o Fundo Municipal de Saúde de São
Domingos do Norte apresentou o arquivo da Prestação de Contas
Bimestral referente ao 3º bimestre de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se 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-8005/2014,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
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, 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
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-1189/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-11063/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ GERALDO GUIDONI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 4º bimestre de 201 da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 420/2015 (fls.
19), a área técnica verificou que o Município de São Domingos do
Norte apresentou o arquivo da Prestação de Contas Bimestral referente ao 4º bimestre de 2014, dada a perda do objeto, sugerese 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-11063/2014,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
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, 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
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-1190/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2699/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º BIMESTRE E
MESES 13 E 14 DE 2014
RESPONSÁVEL - MARCELO PEREIRA DE JESUS CAMPOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 6º 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
referente ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2014 da Câmara
Municipal de Bom Jesus do Norte.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 396/2015 (fls.
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17), a área técnica verificou que a Câmara de Bom Jesus do Norte
apresentou o arquivo da Prestação de Contas Bimestral referente
ao 6º bimestre e meses 13 e 14 de 2014, dada a perda do objeto, sugere-se 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-2699/2014,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
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, 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
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-1192/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5779/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA E
1º BIMESTRE DE 2015
RESPONSÁVEL - ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 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 período de abertura e 1º bimestre de 2015 da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.
No Relatório Conclusivo de Omissão RCO n° 424/2015 (fls.
21), a área técnica verificou que o Município de Boa Esperança
apresentou o arquivo da Prestação de Contas Bimestral referente
ao período de abertura e 1º bimestre de 2015, dada a perda do
objeto, sugere-se 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-5779/2015,
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 Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun.
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, e o Conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luis
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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
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

[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-1145/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO -TC-649/2005
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO -DENÚNCIA
DENUNCIANTE - NEWTON FONSECA VIDAL
RESPONSÁVEL - LUIZ GONZAGA RIBEIRO
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERÔNIMO MONTEIRO - 1) RECONHECER A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA - 2) EXTINGUIR O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os autos de Denúncia protocolizada neste Tribunal em fevereiro de 2005, apresentada pelo Sr. Newton Fonseca Vidal – Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro à época, em face do ex-Prefeito do
município, Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, noticiando possíveis irregularidades decorrentes no procedimento licitatório do Convite nº 5/2004
e respectivo Contrato nº 24/2004, cujo objeto foi a execução de
obras para recomposição de pavimentação asfáltica das Avenidas
Governador Carlos Lindenberg e Dr. José Farah.
Conforme Decisão TC-0699/2005, fl. 205, decidiu-se pela apuração dos fatos por meio de auditoria especial.
Instada a se manifestar, a 9ª Controlaria Técnica elaborou o Relatório de Auditoria RA-E 32/2007, de fls. 213/226, apontando
indícios de irregularidades.
Por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 822/2007, fls.
230/237, que se baseou no RA-E 32/2007, foi sugerida a citação do
ex-Prefeito municipal, Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, e do Diretor Geral
do DERTES à época, Sr. Eduardo Antônio Mannato Gimenes.
Segundo a Decisão Preliminar TC-0490/2008, fl.251, verificase que a sugestão de citação proposta na ITI 822/2007 foi acolhida
em parte, pois somente foi citado o Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, Termo
de Citação 0239/2008, fl.252. O “AR” da referida citação foi juntado
aos autos em 01/10/2008, e a defesa encaminhada pelo responsável juntada às fls.256/267, em 22/10/2008.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, elaborou a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 29/2015, e concluiu no
sentido de que as irregularidades apontadas pela ITI 822/2007,
quais sejam:
Visita Técnica Obrigatória e Conjunta;
Ausência de Designação de Representante da Administração para
Fiscalização;
Ausência das Medições para Regular Liquidação dos Serviços;
Ausência de Termo de Recebimento Provisório;
Ausência de Fiscalização ou Fiscalização Deficiente;
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Realização de Termo Aditivo sem Justificativa Técnica;
Alteração de Metas e Fases do Plano de Trabalho sem Elaboração
de Termo Aditivo;
Fossem mantidas, atendo-se especificamente a análise dos conteúdos de engenharia, encaminha, então, ao NEC para análise conclusiva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, através
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2816/2015, fls. 286/293,
manifesta-se conclusivamente nos seguintes termos:
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Levando em consideração as análises procedidas e as motivações
adotadas nestes autos, que versam sobre irregularidade ocorrida
no exercício de 2004, no âmbito da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, sugerimos que o Plenário desta Corte declare a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 71, e parágrafos, da Lei Complementar 621/2012, bem como dos artigos 373
c/c 375 do Regimento Interno deste Tribunal e por consequência,
que profira julgamento pela extinção do feito com resolução
de mérito, na forma do artigo 269, IV do Código de Processo Civil.
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público de
Contas através da lavra do Procurador Luciano Vieira, subscrevendo a ITC 2816/2015, pela decretação da prescrição da pretensão
punitiva, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, em consonância com o disposto nos artigos 70 e 71 da LC 621/2012, c/c
artigo 375, caput, do RITCEES, e artigo 269, I, do CPC.
É o relatório.
VOTO
TC-649/2005
Tratam os autos de Denúncia protocolizada neste Tribunal em fevereiro de 2005, apresentada pelo Sr. Newton Fonseca Vidal – Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro à época, em face do ex-Prefeito do
município, Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, noticiando possíveis irregularidades decorrentes no procedimento licitatório do Convite nº 5/2004
e respectivo Contrato nº 24/2004, cujo objeto foi a execução de
obras para recomposição de pavimentação asfáltica das Avenidas
Governador Carlos Lindenberg e Dr. José Farah.
FUNDAMENTAÇÃO:
PRESCRIÇÃO:
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo. Muitas
vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas relações
jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas.
Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de
controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica
prevista no artigo 5º, da Constituição Federal, vez que se encontra
fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito. Merece
relevo registrar que, esse direito está mais conectado aos direitos
fundamentais, mais especificamente ao princípio do devido processo legal, do direito adquirido e da razoável duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas atento às mudanças e
aplicador dos direitos fundamentais, observando que as relações
jurídicas não fiquem à mercê de uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no Capítulo II da novel Lei Complementar nº 621/2012 e da Resolução TC 261/2013.
O artigo 71 e o artigo 373 dos citados diplomas legais, respectivamente, estabelecem o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal de Contas. Nos §§ 2º de ambos os
artigos, rezam o início da contagem do prazo prescricional.
Em consonância com a Constituição Federal, preceituam os §§5º
dos artigos mencionados que, a prescrição da pretensão punitiva
deste Tribunal não impede a atuação fiscalizadora quando ocorrer
dano ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas.
Pois bem, aplicando o artigo 71, §2º, II, c/c o art. 373, §2º, II, do
Regimento Interno, o prazo prescricional se inicia na data da ocorrência do fato.
Consoante informações constantes dos autos, verifica-se que, desde a ocorrência da citação válida do responsável (01/10/2008), até
o presente momento, passaram-se mais de sete anos, sendo que
o prazo aplicável a prescrição da pretensão punitiva no presente
processo, como já dito, é de cinco anos, conforme a Lei Orgânica
deste Tribunal – LC 621/2012, que assim determina:
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 prescri-
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cional:
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.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência
de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas.
Insta frisar que, não ocorreram quaisquer causas interruptivas ou
suspensivas da prescrição, e ainda, o que se constatou foram falhas de caráter formal, que não acarretam qualquer devolução de
recursos públicos ao erário, portanto, ao meu sentir, está presente
a perda da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas.
Diante disso, entendo pertinente a proposição da área técnica no
sentido da possibilidade de aplicação do art. 375 da Resolução TC
261/2013, que autoriza a extinção do processo por ausência de
justa causa, 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, visto ainda, não se tratar
de processo com o dever constitucional de julgamento de contas e
registro de atos (exceção prevista no parágrafo único do art. 375
antes mencionado).
III – CONCLUSÃO:
Ante a todo exposto, acompanhando o entendimento do corpo técnico e Ministerial, VOTO com base no artigo 71 e seguintes da Lei
Orgânica do TCEES, para reconhecer a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta Corte de Contas, extinguindo-se os autos
com solução de mérito com base no artigo 375, caput, do Regimento Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo 269, IV, do CPC.
Dê-se ciência ao interessado.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-649/2005,
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, com base no
artigo 71 e seguintes da Lei Orgânica do TCEES, reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, extinguindo o processo com solução de mérito, com base no artigo
375, caput, do Regimento Interno desta Casa de Contas, c/c o artigo 269, IV, do CPC, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-1260/2015 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7013/2009
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008
RESPONSÁVEL - ASSIS DEBIAZI GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO - OTÁVIO AUGUSTO COSTA SANTOS (OAB/ES 9710)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2008 –
NÃO ACOLHER PRELIMINAR SUSCITADA PELA ÁREA TÉCNICA PARA TORNAR INSUBSISTENTE O ACÓRDÃO TC 280/2011
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FACE A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO TC 226/2011 - REJEITAR
PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS ITENS 1 E 3 - MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria objetivando
analisar os atos de gestão da Câmara Municipal de Piúma, referentes ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do Sr. Assis
Debiazi Gonçalves da Silva.
Realizada auditoria Ordinária na Câmara de Piúma, que gerou o
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 173/2009 (fls. 05/17)
a Equipe Técnica observou possíveis irregularidades em relação ao
Contrato 05/2008, firmado com Maurício dos Santos Galante, que
teve por objeto a prestação de serviços técnico-jurídicos, consistentes na assessoria e consultoria à Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Ato n. 02/08.
Elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 875/2009 (fls
152/158), foi sugerida a citação do responsável para apresentação
de defesa com relação às seguintes irregularidades:
1. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Infringência: Artigo 2º da Lei 8.666/93 c/c art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal.
2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Infringência: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64. Valor: 7.453,21
VRTEs, passível de ressarcimento caso não seja devidamente justificado.
3. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA
EFICIÊNCIA. Infringência: Artigo 37, caput, e 70, caput, da Constituição Federal.
Determinada a citação por meio Decisão Preliminar TC
0512/2009 (fls. 168), e após o regular processamento da citação
(Termo de Citação 0706/2009), o interessado promoveu a apresentação de sua defesa (fls 173/178).
Em seguida, à fl. 396, consta despacho da então 5º Controladoria
Técnica, datado de 18/03/2010, determinando o apensamento dos
presentes autos aos autos do Processo TC 1708/2009, que tratava
da Prestação de Contas da Câmara referente ao exercício de 2008,
tendo em vista a determinação vigente de tramitação conjunta dos
processos de Prestação de Contas e Relatório de Auditoria.
Diante disso, nos autos do TC 1708/2009 foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2001/2010 (fls 398/425), que analisando o Processo de Prestação de Contas e Relatório de Auditoria,
verificou que na Prestação de Contas Anual não foi detectada nenhuma irregularidade, tendo a Instrução Contábil Conclusiva opinado pela Regularidade da Prestação de Contas no que tange ao
aspecto técnico-contábil.
Contudo, em razão das irregularidades detectadas no Relatório de
Auditoria, a equipe técnica que elaborou a ITC 2001/2010 acabou
por concluir pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Piúma em razão de entenderem mantidas as seguintes irregularidades: (i) ausência de procedimento licitatório; (ii) ausência
de comprovação total dos serviços; (iii) inobservância aos princípios da economicidade e da eficiência na contratação de advogado.
Às fls. 427/428, consta manifestação da então Controladoria
Geral Técnica, que diverge das conclusões da área técnica no que
se refere à ausência de comprovação total da prestação dos serviços, opinando pela exclusão do ressarcimento ao erário.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer PPJC
3840/2010 (fls. 431 a 437), também proferido nos autos do processo TC 1708/2009, encampou na íntegra os termos da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2001/2010, sugerindo a irregularidade das
Contas da Câmara Municipal de Piúma, bem como a aplicação da
penalidade de ressarcimento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), além da penalidade de multa ao gestor.
Encaminhados os autos a esta Relatoria, foi proferido despacho
(fls. 438/439) determinando o encaminhamento do processo à área
técnica para regularização da instrução processual, visto que foi
constatada a ausência de citação do contratado, pessoa beneficiada
com os valores pagos e objeto de sugestão de ressarcimento ante
o indício de ausência de prestação de serviços.
Diante de tal fato, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 737/2010 (fls. 440 a 450), que sugeriu novamente a CITAÇÃO do ordenador de despesas da Câmara Municipal de
Piúma, bem como do Sr. Maurício dos Santos Galante, na condição
de responsável solidário.
Proferida a Decisão Preliminar TC 0435/2010 (fls. 456), que
determinou a citação dos responsáveis acima mencionados, e efetivadas as citações devidas, foram apresentadas defesas pelos Srs.
Assis Debiazi Gonçalves da Silva (fls 471/473) e Mauricio dos San-
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tos Galante (fls 478/507).
Ocorre que, nesse ínterim, sobreveio a Resolução 220/2010, que
alterava o art. 109 do Regimento Interno e determinava a tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual e
dos Atos de Gestão, motivo pelo qual o processo em questão foi
desapensado dos autos do processo TC 1708/09, que cuidava da
Prestação de Contas Anual da Câmara.
Assim, na data de 09/02/2011 (fls. 397) os processos de Prestação de Contas e Relatório de Auditoria foram separados para
fins de tramitação e julgamento, sendo extraídas cópias das
peças processuais que haviam sido elaboradas nos autos do processo TC 1708/09 para instruir o presente processo (que atualmente
constituem as fls. 398 a 507 dos presentes autos).
Dessa forma, tramitando de forma separada, o processo de Prestação de Contas Anual TC 1708/2009 foi efetivamente julgado em 29/03/2011, tendo sido proferido o Acórdão 208/2011
pela REGULARIDADE DAS CONTAS da Câmara Municipal de
Piúma, ante a inexistência de irregularidades no aspecto técnicocontábil, estando o referido processo arquivado desde a data de
17/05/2011.
Dando continuidade à instrução processual do presente Relatório de
Auditoria, na data de 05/04/2013, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva Complementar ITC 1354/2013 (fls. 510/526),
que, ao entender pela comprovação da prestação dos serviços,
acabou por afastar a penalidade de ressarcimento no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) anteriormente sugerida e
por afastar a responsabilidade solidária do Sr. Mauricio dos Santos
Galante, entendendo no entanto, pela manutenção das demais irregularidades apontadas.
Consta ainda da referida ITC 1354/2013, entendimento pela desconstituição do Acórdão TC 208/2011 proferido nos autos do
TC 1708/2009 (Prestação de Contas Anual) em razão da superveniência da Resolução TC 226/2011, que revogou a Resolução
TC 220/2010, e determinou novamente a tramitação e julgamento conjunto dos processos de Prestação de Contas e Relatório de
Auditoria. Assim, sugere tornar insubsistente o referido acórdão,
proferindo-se nova decisão pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS
da Câmara Municipal de Piúma e aplicação de multa pecuniária ao
gestor, ante as irregularidades que entende mantidas no Relatório
de Auditoria, conforme transcrição abaixo:
6 CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADE
6.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
173/2009 na Câmara Municipal de Piúma e instruções técnicas
procedidas, relativo ao exercício de 2008, verificou-se a presença dos indícios de irregularidades que, em cotejo com as teses de
defesa e o conteúdo probatório dos autos, nos levam ao opinamento de que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos
seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva e da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2001/2010:
6.1.1 Ausência de Procedimento Licitatório (item 1 da ITC
2001/2010)
Base legal: artigo 2º da Lei 8.666/93 e artigo 37, XXI da Constituição Federal
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
6.1.2 Inobservância aos princípios da economicidade e da eficiência na contratação de advogado (item 3 da ITC 2001/2010)
Base Legal: artigo 37, caput e artigo 70, caput da Constituição
Federal – princípios da eficiência e da economicidade.
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
6.1.3 Contratação de serviços de terceiros, inobservando os
princípios da supremacia do interesse público e da razoabilidade (item 5.1 desta ITC)
Base legal: artigo 32 e artigo 45, § 2º da Constituição Estadual.
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
6.2 Opina-se pelo afastamento da responsabilidade do Sr. Maurício dos Santos Galante, devido à comprovação de que esse prestou serviços à Câmara Municipal de Piúma, e não existir quaisquer
indícios nos autos que denotem a sua má-fé.
6.3 Ressalte-se ainda que das irregularidades que restaram nos
autos, nenhuma indica a existência de dano ao erário.
6.4 Ressalta-se que, durante a tramitação do presente processo,
foi editada por esta Corte de Contas a Resolução TC 220/2010, que
alterava o artigo 109 do Regimento Interno e determinava a tramitação e julgamento em separado da Prestação de Contas Anual e
dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios de Auditoria
e outros.
Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de
Contas, tendo como base o inciso I do art. 59 da Lei Complementar 32/93, julgar REGULARES as contas apresentadas pelo res-
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ponsável, senhor Assis Debiazi Gonçalves da Silva, Presidente da
Câmara de Piúma e, com base no artigo 60 do mesmo diploma,
dar-lhe quitação, o que está consubstanciado no ACÓRDÃO TC
208/2011, proferido nos autos do processo de Prestação de Contas TC 1708/2009.
Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi revogada pela
Resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos de Prestação de Contas Anual, aos quais, à exceção das contas
dos executivos estadual e municipais, são apensados os relatórios
de auditoria (e outros) para fins de julgamento das contas, que no
nosso sentir, a partir da edição da pré-falada Resolução, significa
que se tenha em foco, no momento do julgamento, toda a completude do universo traduzido pela prestação de contas, ou seja, os
resultados da análise do balanço anual, do exame dos balancetes
mensais, das auditorias realizadas, dos relatórios de gestão fiscal e
dos demais demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao
exercício em exame.
Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno desta
Corte de Contas decidiu por tornar insubsistente o Acórdão anteriormente proferido, substituindo-o, como se vê no Acórdão TC
451/2011 no processo TC 2468/2010 de Prestação de Contas da
Junta Comercial do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no
processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, tendo em vista a superveniência da Resolução TC
226/2011.
6.5 Diante de todo o exposto, pelos elementos constantes dos presentes autos, considerando que a irregularidade que aqui se apresenta é grave, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02, conclui-se opinando por:
6.5.1 Preliminarmente:
6.5.1.1 Tornar insubsistente o Acórdão TC 208/2011 que julgou as
contas do senhor Assis Debiazi Gonçalves da Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Piúma, do exercício de 2008;
6.5.2 Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Maurício Gomes Galante em relação ao item 5.2 da presente
ITC (item 2 da ITC 2001/2010), pela fundamentação constante da
presente instrução, ocasionando o afastamento de sua responsabilidade e do senhor Assis Debiazi Gonçalves da Silva quanto a esse
item;
6.5.3 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Assis Debiazi Gonçalves da Silva, presidente da Câmara Municipal
de Piúma, pela prática de ato ilegal e grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial (art. 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da
novel LC 621/2012) em razão das irregularidades dispostas nos
itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, proferindo julgamento pela irregularidade das suas contas e a
aplicação de multa pecuniária ao responsável com amparo no
artigo 625 e na forma do artigo 96, incisos I e II6, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
6.5.4 Recomendar, com base no inciso XXXVI7, do artigo 1º, da
Lei Complementar 621/2012, que o atual gestor observe o regramento constitucional da licitação pública, não efetuando contratações com base no art. 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 quando
a situação não configurar caso de emergência ou de calamidade
pública.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do
Parecer PPJC nº 1756/2013 de fls. 530/531, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou na íntegra
os termos da ITC 1354/2013, opinando pela irregularidade das
contas e pela aplicação de multa ao responsável, recomendando ainda, ao atual gestor que observe o regramento constitucional
da licitação pública, não efetuando contratação com base no art.
24, IV da Lei 8666/93 quando a situação não configurar caso de
emergência ou de calamidade pública.
Vislumbrando a possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, em observância ao disposto no artigo 373, §1º
da Resolução TC 261/2013, o processo foi encaminhado ao processo ao Ministério Público de Contas para manifestação, que em
parecer PPJC 4141/2015, pugnou pelo julgamento nos moldes da
ITC 1354/2013, reconhecendo, no entanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal no que tange a aplicação
de sanções.
É o relatório.
VOTO TC 7013/2009
QUESTÃO INCIDENTAL PRELIMINAR:
Conforme consta da Instrução Técnica Conclusiva 1354/2013, o
Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas sugere tornar insubsistente o Acórdão TC 208/2011, em razão da edição da Resolução TC
226/2011, que restabeleceu a tramitação dos processos de Pres-
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tação de Contas Anual apensados aos autos de análise de atos de
gestão para fins de julgamento, excetuando-se as contas dos executivos estadual e municipais.
Diante dos fatos, sugeriu a unidade técnica que as contas da Câmara Municipal de Piúma, relativas ao exercício de 2008, sejam
julgadas Irregulares em razão das desconformidades apontadas no
Relatório de Auditoria, descritas na referida ITC.
Ocorre que, no caso em exame, a equipe técnica não está levando
em consideração as normas de direito intertemporal aplicáveis ao
caso, mormente quando o Processo de Prestação de Contas já se
encontrava julgado de forma definitiva quando da edição da mencionada Resolução TC 226/2011.
Com efeito, o Processo de Prestação de Contas (TC 1708/2009)
foi julgado na sessão ocorrida em 29/03/2011, sendo o Acórdão
208/2011 proferido no sentido de julgar Regulares as Contas em
razão da inexistência de irregularidades de natureza técnico-contábeis.
Por sua vez, a Resolução TC 226/2011, que determinou o julgamento conjunto dos processos de Prestação de Contas e Relatórios de
Auditoria, foi editada em 10/05/2011 e publicada em 11/05/2011,
após, portanto, o julgamento do referido processo (que inclusive encontra-se arquivado desde a data de 17/05/2011).
Diante disso, sob qualquer prisma que se olhe, não há como pretender aplicar as normas contidas na Resolução TC 226/2011 ao
Processo de Prestação de Contas TC 1708/2009, julgado de forma
definitiva antes mesmo da edição e vigência da referida resolução,
sob pena de estar-se aplicando um ato normativo com efeitos retroativos a casos já julgados, o que não é admitido pela legislação
brasileira, conforme se depreende do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:
Art. 5º (...)
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
A mesma vedação de aplicação retroativa da lei a casos julgados é
prevista no art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil:
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada.
§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou.
§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável,
a arbítrio de outrem.
§3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso.
Mesmo tratando-se de processo administrativo, resta claro, portanto, que uma vez transitada em julgado a decisão proferida no
processo de Prestação de Contas, não poderia a mesma ser modificada em razão de disposições de Resolução que entrou em vigor
posteriormente, sob pena de violação de regras basilares de direito intertemporal mencionadas, violação das regras constitucionais
protetivas da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, além do princípio da segurança jurídica.
Ainda que se considere que a Resolução em questão traz normas
de cunho processual, que por sua natureza possuem aplicação imediata, ainda assim a aplicação da mesma não seria possível ao caso
concreto, pois a norma de direito intertemporal que rege as leis
processuais, prevista no art. 1211 do Código de Processo Civil, é
bem clara ao dispor que:
“Art. 1211. Este código regerá o processo civil em todo o território
brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde
logo aos processos pendentes”.
Logo, pressuposto para a aplicação imediata de uma norma processual é a existência de um processo pendente, o que definitivamente
não ocorre na espécie, visto que o processo, cuja desconstituição
do Acórdão se pretende, já transitou em julgado, ante a não interposição de qualquer recurso contra o Acórdão TC 208/2011, estando o referido processo arquivado desde 17/05/2011.
Diante disso, entendo que os efeitos do Acórdão TC 208/2011 encontram-se consolidados pelas regras constitucionais e legais que
protegem a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, não devendo o
mesmo ser modificado ou substituído por nova decisão, como sugere a área técnica. Por essa razão, com relação à questão preliminar,
divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, entendo que os termos do Acórdão TC 208/2011 devem
ser mantidos.
II - MÉRITO:
Conforme já mencionado no relatório feito, foram apontadas as
seguintes irregularidades na ITI 875/2009 e mantidas na ITC
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2001/2010:
1. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Infringência: Artigo 2º da Lei 8.666/93 c/c art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal.
2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Infringência: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64. Valor: 7.453,21
VRTEs, passível de ressarcimento caso não seja devidamente justificado.
3. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA
EFICIÊNCIA. Infringência: Artigo 37, caput, e 70, caput, da Constituição Federal.
Após a constatação da necessidade de citação do terceiro contratado, foi elaborada a ITI Complementar 737/2010, para que o gestor
da Câmara e o advogado contratado apresentassem defesa quanto
aos seguintes itens:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INOBSERVANDO OS
PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA RAZOABILIDADE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO
Posteriormente à análise das justificativas dos responsáveis citados, foi elaborada a ITC Complementar 1354/2013, que afastou
a irregularidade referente à ausência de comprovação dos
serviços e o ressarcimento apontado, afastando também a
responsabilidade do terceiro contratado, Sr. Maurício dos Santos Galante, mantendo as seguintes impropriedades:
6.1.1 Ausência de Procedimento Licitatório (item 1 da ITC
2001/2010)
Base legal: artigo 2º da Lei 8.666/93 e artigo 37, XXI da Constituição Federal
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
6.1.2 Inobservância aos princípios da economicidade e da eficiência na contratação de advogado (item 3 da ITC 2001/2010)
Base Legal: artigo 37, caput e artigo 70, caput da Constituição
Federal – princípios da eficiência e da economicidade.
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
6.1.3 Contratação de serviços de terceiros, inobservando os
princípios da supremacia do interesse público e da razoabilidade (item 5.1 desta ITC)
Base legal: artigo 32 e artigo 45, § 2º da Constituição Estadual.
Responsabilidade: Assis Debiazi Gonçalves da Silva
Passemos então à análise das irregularidades apontadas.
Ausência de Procedimento Licitatório (item 6.1.1 da ITC
1354/2013)
A equipe técnica do Tribunal aponta que a Câmara de Piúma, por
meio do contrato 05/2008, contratou sem licitação, com fundamento no art. 24, IV (dispensa de licitação em casos de emergência),
o advogado Maurício dos Santos Galante para assessoramento de
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada e que tinha como
objeto a apuração de irregularidades no processo de aquisição de
latões para coleta de lixo, a preços supostamente superiores aos
praticados no mercado.
Dentre os documentos colacionados pela equipe de auditoria, constam os seguintes: (i) Ata da Reunião de Instalação da CPI, na qual é
solicitada a disponibilização de um servidor para prestar assessoria
jurídica (fls. 29);
(ii) Manifestação do Procurador da Câmara de Piúma no sentido da
impossibilidade de atendimento ao pedido de assessoramento da
CPI tendo em vista o volume de trabalho exercido na Câmara, já
que à época era o único procurador em exercício, motivo pelo qual
sugere a contratação emergencial de profissional para atendimento
dessa demanda específica (fls. 33);
(iii) Pedidos de Cotação de preços de profissionais para prestação
de serviços técnico-jurídicos de consultoria e assessoria a Comissão
parlamentar de Inquérito (fls. 35/37);
(iv) Justificativa para contratação do advogado Maurício dos Santos
Galante (fls. 38), (v) Parecer Jurídico do Procurador da Câmara
favorável à contratação pretendida (fla. 39/40);
(vi) contrato 005/2008, firmado no valor de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais a serrem pagos em 3 parcelas e prazo de 3
(três) meses (fls. 42/45).
Diante dos fatos e documentos colacionados, sustenta a área técnica que nos autos não restou comprovada nenhuma situação de
emergência ou calamidade, conduta essa que fere o disposto no
art. 37, XXI, e art. 2º da lei de licitações, que determina a realização de procedimento licitatório para as contratações públicas.
Apresentadas as justificativas, o gestor argumenta que a Câmara
possui somente dois Procuradores em seu quadro de pessoal efetivo, sendo que um deles, o Dr. José Ricardo Pereira da Costa, à época dos fatos encontrava-se licenciado porque exercia a função de
Prefeito do Município, motivo pelo qual a Câmara somente contava
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com um procurador, que inclusive cumpria jornada extraordinária
de trabalho.
Sustentou ainda o defendente que a instalação da CPI e o tempo
que a comissão tinha para realizar as investigações (três meses)
acabou por gerar a necessidade de contratação para atender a essa
situação de urgência, visto que, caso designasse o procurador para
atuar na Comissão, as atividades normais da Câmara restariam
prejudicadas.
Assim, argumenta que, verificando-se que o cumprimento do prazo
máximo determinado para a realização dos trabalhos da CPI era
incompatível com a realização de um procedimento licitatório, não
restou outra alternativa ao mesmo, enquanto Presidente da Câmara, senão optar pela contratação direta.
Analisando as justificativas apresentadas, a área técnica entendeu
que o prazo de 90 dias fixado para conclusão dos trabalhos da CPI
não é suficiente para caracterizar a emergência, pois novo Ato da
Mesa Diretora poderia tê-lo prorrogado, sem qualquer risco de destruição ou sequelas à integridade física das pessoas, ou mesmo
quanto aos bens sob investigação, posto que os latões para coleta
de lixo supostamente comprados com preço excessivo já haviam
tido seu processo de aquisição encerrado. Concluiu, dessa forma, pela inexistência de dano potencial ensejador da necessidade
emergencial de contratação com dispensa de licitação, pugnando
pela manutenção da irregularidade.
Realmente, o prazo de 90 dias fixado para a CPI realizar os trabalhos de investigação não me parece ser justificativa suficiente a
autorizar uma contratação emergencial de serviços jurídicos.
Nos casos de contratação direta com fundamento no art. 24, IV,
a análise da situação emergencial recai necessariamente sobre a
ponderação entre o atendimento ao interesse público e o tempo
necessário para a realização de uma licitação, conforme leciona
JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES:
“Aqui, emergência diz respeito à possibilidade de se promover a
dispensa de licitação. Corolário dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta impossibilidade de atender ao interesse público
– fim único de toda atividade administrativa - , se adotado o procedimento licitatório. Emergência, para autorizar a dispensa, requer a
caracterização de uma situação cujo tempo de atendimento implique a necessidade de dispensar o procedimento licitatório.
Deve, por conseguinte, haver direta correlação entre o sentido da
palavra emergência e o tempo necessário à realização da licitação.”
E, no caso em julgamento, não restou comprovada nos autos a
necessidade de contratação sem a realização de um procedimento
licitatório, visto que não foi demonstrado o prejuízo que haveria à
investigação a ser realizada pela CPI caso fosse deflagrada uma
licitação, especialmente quando a investigação referia-se a uma
contratação de pronta entrega, cujo objeto já havia sido adquirido
e a despesa já liquidada pela municipalidade.
Além disso, como apontou a área técnica, o prazo estabelecido para
a conclusão dos trabalhos da CPI não é peremptório, admitindo,
portanto, prorrogação.
Diante desses fundamentos, acompanhando a manifestação da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, entendo
pela manutenção da irregularidade referente à contratação de
advogado sem licitação, em razão do não preenchimento dos requisitos para a configuração de uma contratação emergencial por
dispensa de licitação.
Contudo, com relação à presente irregularidade, deixo de aplicar
a penalidade de multa em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal. A irregularidade em questão decorreu de fatos ocorridos em 2008, sendo que a citação do
gestor no presente processo ocorreu na data de 29/12/2009 (data
da ciência do AR, juntado aos autos em 14/01/2010). Assim, não
tendo havido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 71 da LC 621/2013 após a citação válida,
imperioso reconhecer que o lapso temporal superior a cinco anos
consumou a prescrição da pretensão punitiva deste TCEES.
Ausência de Comprovação da Prestação do Serviço:
Apontam os técnicos subscritores da ITI 875/2009, da ITC
2001/2010 e da ITI Complementar 737/2010, que a participação
do advogado contratado nos trabalhos da CPI não restou comprovada, visto que somente a Ata de Reunião do dia 17/04/2008 e o
relatório de fls. 81/84 citam a participação do advogado contratado,
sugerindo o ressarcimento ao erário no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
No entanto, a ITC Complementar 1354/2013, elaborada após
a análise das justificativas do gestor da Câmara e do próprio
advogado contratado, concluiu que os documentos colacionados
pelo referido advogado são aptos a comprovar a prestação
dos serviços, conforme transcrição abaixo:
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“Por meio do seu constitucional exercício do direito de defesa, o
defendente juntou aos autos documentos que comprovam a sua
participação no bojo dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão
Parlamentar de Inquérito, instaurada por meio do Ato n° 2/08, de
27 de março de 2008.
Senão vejamos:
-À fl. 501 dos autos consta Ata de reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito (ATO N° 2/08), do dia 17 de abril de 2008, assinada
pelo defendente.
-Às fls. 502/505 consta Relatório de diligências da Comissão Parlamentar de Inquérito (ATO N° 2/08), do dia 01 de junho de 2008,
assinada pelo defendente. Ressalte-se ainda que no início do relatório consta a menção de que às 06:00 horas desse dia os membros
da Comissão e o assessor partiram com destina à cidade de Linhares para diligências.
-À fl. 506 consta declaração do Sr. Nelson Morguetti, reeleito vereador e à época Presidente da Comissão, atestando a prestação dos
serviços do defendente à CPI.
-À fl. 507 consta declaração dos três vereadores que compuseram a
CPI, atestando a prestação dos serviços do defendente à CPI.
Diante da juntada dessa documentação, entendemos restar
afastada a hipótese de ressarcimento ao erário, devido à
comprovação de que os serviços contratados foram prestados pelo defendente.
Manifestamo-nos pelo afastamento dessa irregularidade.”
Realmente, analisando os documentos acostados aos autos, verificamos que não pode subsistir a irregularidade apontada, motivo pelo qual compartilhamos o entendimento constante da ITC
1354/2013 e do Parecer do Ministério Público de Contas, pelo afastamento da irregularidade referente à alegada ausência de comprovação dos serviços, e, consequentemente, afastamento do
ressarcimento sugerido inicialmente.
Inobservância aos princípios da economicidade e eficiência
na contratação de advogado (item 6.1.2 da ITC 1354/2013)
Neste ponto, sustenta a equipe de auditoria que a contratação do
advogado para assessorar os trabalhos da CPI foi antieconômica,
tendo em vista que os latões adquiridos pela Prefeitura Municipal,
cuja contratação foi questionada, foram adquiridos pelo preço total
de R$ 3.399,00 (três mil, trezentos e noventa e nove reais) e só
a contratação do advogado teria custado aos cofres da Câmara o
valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Em sede de justificativas, o gestor argumenta que foi efetivada
pesquisa de preços com relação aos honorários do Advogado, tendo sido contratado o profissional que apresentou os valores mais
baixos, além de a fiscalização de atos ser uma das atribuições principais do Poder Legislativo, independentemente dos valores envolvidos nos atos fiscalizados.
Analisando as justificativas apresentadas, a ITC 2001/2010 concluiu que a antieconomicidade da contratação foi vista pela ótica da
necessidade da contratação, entendendo que a contratação não era
necessária pois o prazo de 90 (noventa) dias fixado para conclusão
dos trabalhos da CPI poderia ser prorrogado e o trabalho de assessoramento ser realizado pelo procurador da Câmara.
Nesse ponto entendo não assistir razão à área técnica. Isso porque
não procede o argumento de que a contratação de advogado foi
mais dispendiosa que o objeto investigado.
A investigação de atos do Poder Executivo é dever e atribuição do
Poder Legislativo, independentemente dos valores envolvidos. Com
efeito, uma suspeita de superfaturamento de um objeto contratado
pode envolver valores muito maiores que os financeiros envolvidos,
tais como o princípio da moralidade, da probidade administrativa
e da fiscalização de práticas que caracterizem atos de corrupção.
A meu sentir, a comparação efetuada pela área técnica, com a devida vênia, é desprovida de fundamento de validade, não podendo
entre Tribunal admitir tal argumento para analisar a economicidade
de uma contratação, sob pena de se criar um precedente perigoso
e um critério extremamente subjetivo de julgamento. Afinal, sob
essa ótica, quais seriam os valores objetos de investigação que
justificariam a realização de um procedimento investigativo ou de
auditoria? A quem competiria a fixação desses parâmetros?
Por essa razão, entendo que sob esse prisma a contratação não se
revela antieconômica.
No entanto, sob o prisma da necessidade da contratação, entendo
que a área técnica está com a razão ao afirmar que, ante a não
comprovação cabal da impossibilidade de o Procurador da Câmara
realizar os trabalhos de assessoria à CPI, a contratação de advogado estranho aos quadros da Câmara revelou-se medida desnecessária e consequentemente, violadora dos princípios da eficiência e
da economicidade.
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Sem dúvida, o gestor não se desincumbiu de comprovar sequer o
fato de que o Procurador cumpria jornada extraordinária. Esse fato,
aliado à constatação da equipe de auditoria que o referido procurador inclusive participou de trabalhos da CPI, denotam que a necessidade de contratação de advogado terceirizado não foi justificada
no caso concreto.
Diante do exposto, apesar de não adotar todos os fundamentos
expostos pela área técnica, manifesto-me pela manutenção da
irregularidade.
Contudo, com relação à presente irregularidade, deixo de aplicar
a penalidade de multa em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal. A irregularidade em questão decorreu de fatos ocorridos em 2008, sendo que a citação do
gestor no presente processo ocorreu na data de 29/12/2009 (data
da ciência do AR, juntado aos autos em 14/01/2010). Assim, não
tendo havido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 71 da LC 621/2013 após a citação válida,
imperioso reconhecer que o lapso temporal superior a cinco anos
consumou a prescrição da pretensão punitiva deste TCEES.
Contratação de serviços de terceiros, inobservando os princípios da supremacia do interesse público e da razoabilidade
(item 6.1.3 da ITC 1354/2013):
A presente irregularidade foi apontada na ITI Complementar
737/2010 e, em síntese, se refere ao fato de que a contratação de
advogado não atendeu ao interesse público e razoabilidade, visto
que não restou comprovada a impossibilidade do Procurador Legislativo assessorar a Comissão Parlamentar de Inquérito, não existindo nos autos documentos que comprovem que o mesmo estava
com o volume de trabalho excessivo.
Além disso, há documentos que registram a participação do procurador em algumas reuniões da CPI, o que iria de encontro a sua
justificativa que não teria tempo para atuar nessa comissão. Isso,
somado ao fato de que o prazo para a conclusão dos trabalhos
da CPI poderia ser prorrogado, configurariam a ausência de pressupostos fáticos que determinaram a contratação sem licitação,
evidenciando-se afronta ao princípio da supremacia do interesse
público e da razoabilidade.
A ICT Complementar 1354/2013 acompanha o entendimento da
ITI, entendendo que as justificativas apresentadas não são suficientes para elidir a irregularidade apontada.
No que se refere a este item, entendo que a análise da violação
dos princípios da supremacia do interesse público e da razoabilidade decorre igualmente da análise da necessidade da contratação
no caso concreto. Dessa forma, ante a não comprovação cabal da
impossibilidade de o Procurador da Câmara realizar os trabalhos de
assessoria à CPI, a contratação de advogado, no caso dos autos,
estranho aos quadros da Câmara revelou-se medida desnecessária
e consequentemente, violadora dos princípios mencionados, motivo
pelo qual deve a irregularidade apontada ser mantida.
No entanto, diferentemente do ocorrido com as irregularidades anteriores, com relação à presente não se verifica a incidência da
prescrição da pretensão punitiva, visto ter sido a mesma objeto de
Instrução Técnica Inicial Complementar 737/2010 (fls. 440/450),
ocasião em que houve nova citação do gestor responsável para
apresentação de justificativas com relação a este item. Dessa forma, tendo a citação se efetivado em 17/09/2010 e AR juntado aos
autos em 28/09/2010, possível é aplicação de penalidade de multa
ante a não consumação da prescrição.
IV – CONCLUSÃO:
Com relação à questão Preliminar suscitada, divirjo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO pela
manutenção dos termos do Acórdão TC 208/2011, mantendo
a aprovação das contas referentes ao exercício de 2008 (objeto de
analise do processo TC 1708/2009);
Acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas e VOTO pelo afastamento da irregularidade referente à ausência de comprovação da prestação dos serviços (item 2 do presente voto), afastando-se a
responsabilidade dos Srs. Mauricio dos Santos Galante e do
Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva;
Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, rejeito as alegações de defesa e VOTO pela responsabilização do Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva, em razão das
IRREGULARIDADES dos atos de gestão descritos nos itens 1, 3
e 4 do presente voto, referente ao exercício de 2008 da Câmara
Municipal de Piúma.
Reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva,
deixo de aplicar multa em razão das irregularidades constantes dos
itens 1 e 3 do presente voto;
Em razão da irregularidade apontada no item 4 do presente voto,
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aplico, com fundamento no art. 62 e na forma do art. 96, incisos I
e II da Lei Complementar Estadual nº 32/93 vigente à época dos
fatos, MULTA pecuniária no valor de 500 VRTE.
Quanto à recomendação proposta pelo Ministério Público no sentido
de o atual gestor observe o regramento constitucional da licitação
pública, não efetuando contratação com base no art. 24, IV da Lei
8666/93 quando a situação não configurar caso de emergência ou
de calamidade pública, deixo de acatá-la por entender que a mesma é genérica, apenas refletindo o estrito cumprimento da lei.
Fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 137 da LC 621/12), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Estadual, a qual deverá ser
atualizada monetariamente na data da efetiva quitação, na forma
da legislação em vigor, caso seu pagamento ocorra após o vencimento.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7013/2009,
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, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Á unanimidade, não acolher preliminar suscitada pela
área técnica, mantendo os termos do Acórdão TC 208/2011, com
a aprovação das contas referentes ao exercício de 2008 (objeto de
analise do processo TC 1708/2009);
Por maioria, no termos do voto do relator:
2. Acolher as razões de justificativa referente à ausência de
comprovação da prestação dos serviços (item 2 do voto), excluindo
a responsabilidade dos Srs. Mauricio dos Santos Galante e do Sr.
Assis Debiazi Gonçalves da Silva;
3. Responsabilizar o Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva, em
razão das irregularidades dos atos de gestão descritos nos itens 1,
3 e 4 do voto do relator, referente ao exercício de 2008 da Câmara
Municipal de Piúma;
4. Reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva,
deixando de aplicar multa em razão das irregularidades constantes
dos itens 1 e 3 do voto do Relator;
5. Aplicar multa ao Sr. Assis Debiazi Gonçalves da Silva, nos
termos do art. 62 c/c art. 96, incisos I e II da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 vigente à época dos fatos, com valor pecuniário
de 500 VRTE, em razão da irregularidade apontada no item 4 do
voto do Relator;
6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Conselheiro Convocado, João Luiz da Cotta
Lovatti, que votou pela expedição de recomendação, proposta pelo
Ministério Público, no sentido de que o atual gestor observe o regramento constitucional da licitação pública, não efetuando contratação com base no art. 24, IV da Lei 8666/93 quando a situação não
configurar caso de emergência ou de calamidade pública.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
(art. 137 da LC 621/12), o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, nos termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, o Conselheiro 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, 26 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-1307/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1303/2015
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 5º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 5º BIMESTRE DE 2014 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa dos dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO - LRFWEB, referente ao 5º bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin.
O interessado foi devidamente citado e notificado (DECM 850/2015,
fl.15), para que, no prazo de quinze dias, apresentasse as justificativas relacionadas à omissão dos dados mencionados, assim como
os enviasse, visto que já havia sido notificado anteriormente (DECM
221/2015, fl.04).
A 3ª Secretaria de Controle Externo, em seu Relatório Conclusivo de Omissão RCO 388/2015, fl. 31, em consulta ao Sistema
LRFWEB deste Tribunal, confirma que o envio dos dados, bem como
o saneamento da omissão. Dessa forma, conclui pelo arquivamento
dos autos.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, à fl. 41, através da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, pugnando, também, pelo arquivamento do feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO/LRF-Web, referente ao 5º bimestre de 2014, da Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves, sob a responsabilidade do Sr. Roberto Fortunato Fiorin, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1303/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de setembro de dois mil e quinze, à unanimidade, tendo em vista
o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, Relator, e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 02 de setembro 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-1304/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7815/2014
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE
DE 2014
RESPONSÁVEL - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 3º BIMESTRE 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 3º bimestre de 2014 do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí em que figura como responsável o Sr. José Maria de Oliveira.
O responsável não atendeu à Notificação Eletrônica, e, por tal motivo, foi citado para encaminhar a PCB- 3º Bimestre de 2014, conforme sugestão da 4ª SCE por meio da ITI Nº 1385/2014.
Após constatação pelo NCD de que o responsável não atendeu ao
termo de citação, os autos foram encaminhados para instrução.
A 4ª Secretaria de Controle Externo em seu Relatório Conclusivo
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de Omissão – RCO 400/2015, fl. 16, informou 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 3990/2015,
fl. 22, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Incisos III e IV do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC- 7815/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de setembro 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 Senhor 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, 02 de setembro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. 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-1305/2015 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5759/2015
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMESTRE
DE 2015
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO ANTÔNIO SILLER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 1º BIMES-

TRE DE 2015 - 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 1º bimestre de 2015 (Cidades
-Web), do Instituto de Previdência do município de Santa Leopoldina, em que figura como responsável o Sr. Sebastião Antônio
Siller.
Notificado, o responsável encaminhou os dados conforme informação às fls. 10/13, atendendo ao Termo de Notificação nº 1432/2015.
A 5ª Secretaria de Controle Externo no seu Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO Nº 438/2015, fl. 16, confirmou que os dados da
omissão em epígrafe foram enviados e se encontram homologados,
em conformidade com a Resolução TCEES nº 247/2012, 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 4231/2015,
fl. 21, da lavra do Procurador de Contas, Dr.Luis Henrique Anastácio
da Silva.
Posto isso, acolho o posicionamento da área técnica e do douto Ministério Público de Contas e proponho VOTO pelo arquivamento
dos presentes autos, nos termos do art. 330, Incisos III e IV do
Regimento Interno (Resolução TC 261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC- 5759/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de setembro 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 Senhor 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, 02 de setembro de 2015.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. 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 DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 0152015
Designar servidores para fiscalizar o Contrato TC nº 22/2015.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta
no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013,
OBJETO

aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar servidores para fiscalização do Contrato TC nº
22/2015 conforme abaixo citado.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 23 de outubro de 2015.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Diretor-Geral de Secretaria

Proc.

EMPRESA

6747/15

CAC COMERPrestação de serviço de forneci22/2015
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